BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1.

Program Prioritas
Program prioritas disusun berdasarkan urusan kewenangan wajib dan pilihan

terdiri dari 26 (dua puluh enam) bidang urusan wajib dengan 83 (delapan puluh tiga)
program pembangunan dan 8 (delapan) bidang urusan pilihan dengan 18 (delapan
belas) program pembangunan.
8.1.1. Bidang Pendidikan:
1)

Kebijakan perwujudan Pendidikan gratis Dasar dan Menengah (SD, SLTP
dan SLTA) dalam rangka Penuntasan Wajar Dikdas 12 (dua belas)tahun
pada Tahun 2018, dilaksanakan melalui program dan sasaran sebagai
berikut:
1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dengan sasaran:
a) Meningkatnya angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs;
b) SMP Terbuka, SD-SMP Satu Atap;
c) APK SD/MI
d) APK SMP/MTs;
2. Program Pendidikan Menengah dan Tinggi, dengan sasaran:
a) Meningkatnya angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA;
b) APK SMP/MTs;
c) APK SMA/MA/SMK.

2)

Kebijakan peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah
dan tinggi, yang dilaksanakan melalui program-program :
1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dengan sasaran :
a) Jumlah ruang kelas baru SMA/SMK/MA;
2. Program Pendidikan Menengah dan Tinggi, dengan sasaran:
a) Meningkatnya

daya

tampung

dengan

runag

kelas

baruSMA/SMK/MA;
b) Meningkatnya fasilitasi penyediaan sumber dan media belajar
SMA/SMK/MA;
c)

Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia SSN untuk
SMA/SMK/MA;

d) Merehabilitasi dan merekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan
pasca bencana;
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3)

Kebijakan Pendidikan terjangkau bagi anak-anak buruh dan TKI, yang
dilaksanakan melalui Program Pendidikan Menengah dan Tinggi, dengan
sasaran Menurunya angka putus sekolah jenjang menengah;

4)

Kebijakan Penyediaan Beasiswa Pendidikan untuk Pemuda, Tenaga
Medis,Keluarga Atlit Berprestasi dan Guru serta mahasiswa di PTN/PTS,
yang dilaksanakan melalui Program Pendidikan Menengah dan Tinggi,
dengan sasaran: meningkatnya jumlah guru, pemuda, atlit, tenaga medis
dan mahasiswa yang mendapat beasiswa;

5)

Kebijakan Dukungan penyediaan sarana transportasi sekolah didaerah
terpencil, yang dilaksanakan melalui Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan, dengan sasaran: meningkatnya jumlah sarana transportasi
sekolah di Jawa Barat.

6)

Kebijakan Perwujudan rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) dan
Sekolah strandar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP yang berkualitas
yang dilaksanakan melalui Program :
a.

Program

Wajib

Belajar

pendidikan

dasar

dengan

sasaran

dengan

sasaran

meningkatnya mutu sekolah bersandar nasional
b.

Program

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

meningkatnya sekolah terakreditasi.
7)

Kebijakan (1) peningkatan kompetensi melalui pelatihan pendidik

dan

tenaga kependidikan (2) Peningkatan kualifikasi pendidik minimal s1/D4
(3) Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan antara
lain berupa pembayaran bantuan 20% premi tunjangan pensiun guru non
PNS, yang dilaksanakan melalui Program Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan, dengan sasaran:
a) Meningkatnya kualitas guru/tenaga kependidikan
b) Meningkatnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dilatih
8)

Kebijakan Peningkatan pendidikan anak usia dini di Jawa Barat, yang
dilaksanakan melalui Program Pendidikan anak Usia Dini Non Formal dan
Informal, dengan sasaran:
a) Meningkatnya pelayanan pendidikan anak usia dini;
b) Meningkatnya lembaga pendidikan anak usia dini.

9)

Kebijakan Peningkatan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Luar Biasa (PLB),
yang dilaksanakan melalui Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan
Layanan Khusus dengan sasaran:
a) Meningkatnya Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan
Khusus (PLK);

b) Meningkatnya Kompetensi Guru PK dan PLK.
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10) Kebijakan Perwujudan masyarakat Jawa Barat bebas buta aksara, yang
dilaksanakan melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
dan Informal, dengan sasaran:
a) Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Non Formal
b) Meningkatnya kompetensi masyarakat melalui lembaga kursus
pendidikan

8.1.2. Bidang Kesehatan
1)

Kebijakan Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama & kemitraan
serta penyehatan lingkungan, yang dilaksanakan melalui
1.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan sasaran
meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan melalui
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB).

2.

Program Promosi Kesehatan dengan sasaran

meningkatnya

kemampuan kabupaten/kota untuk mencapai Desa/Kelurahan siaga
aktif, PHBS di tatanan rumah tangga dan regulasi kawasan tanpa rokok.
2)

kebijakan

penguatan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian

penyakit menular dan tidak menular gangguan mental serta gizi masyarakat
melalui
1.

Program Pelayanan Kesehatan dengan sasaran :
a) Meningkatkan perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas
bayi,

anak,

dan

masyarakat

resiko

tinggi

untuk

gerakan

penyelamatan masa depan;
b) Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
c)

Meningkatnya pelayanan komprehensif gangguan mental sesuai
standar.

2.

program Pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dengan
sasaran :
a) Meningkatnya persentase desa/kelurahan mencapai Universal child
immunization (UCI)
b) Setiap kejadian luar biasa (KLB) penyakit dan keracunan
tertanggulangi secara cepat dan tepat serta dilaporkan secara cepat
kurang dari 24 jam kepada unit pelayanan terdekat
c)

Meningkatkan surveilans system kewaspadaan dini (SKD) dalam
rangka reduksi, eliminasi, dan eradikasi penyakit yang berorietasi
pada

penguatan

system,

kepatuhan

terhadap

standard

peningkatan komitmen
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an

d) Meningkatkan dalam pengendalian, penemuan dan tatalaksana
penyakit TBC, HIV/AIDS, menurunnya angka penyakit Zoonosis,
serta penyakit menular dan tidak menular lainnya.
3)

kebijakan Penguatan Pembiayaan

dan sumber daya kesehatan melalui

program Sumber daya kesehatan dengan sasaran meningkatnya kualitas
dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar.
4)

Kebijakan

Penguatan Managemen, regulasi, system infomasi bidang

kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan melalui program
Manajemen kesehatan, dengan sasaran
a) Meningkatnya kualitas rumah sakit menjadi center of excellent/rujukan
spesifik berbasis masalah kesehatan di Jawa Barat
b) Terwujudnya kualifikasi UPTD Provinsi menjadi center of excellent.
c) Tersedianya regulasi dan kebijakan bidang kesehatan
d) Terwujudnya system informasi kesehatan terintegrasi dan penelitian
pengembangan kesehatan dalam mendukung manajeman kesehatan

8.1.3. Bidang Lingkungan Hidup:
1)

Kebijakan peningkatan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah
serta penerapan teknologi bersih untuk industri, yang dilaksanakan
melalui

Program

Pengendalian

Pencemaran

dan

Kerusakan

Lingkungan Hidup dengan sasaran:
a) Terkendalinya beban pencemaran badan air oleh industri dan
domestik di DAS Citarum, DAS Ciliwung dan DAS Prioritas lainnya;
b) Terkendalinya beban emisi dari kendaraan bermotor dan industri;
c) Terlaksananya pengawasan pemanfaatan B3 dan pembuangan
limbah B3 pada industri dan rumah sakit;
d) Meningkatnya adaptasi dan sinkronisasi kebijakan tata kelola
lingkungan;
e) Meningkatnya upaya penegakan hukum lingkungan atas dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
2)

Kebijakan Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan
iklim yang dilaksanakan melalui Program Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim dengan sasaran:
a) Meningkatnya upaya mitigasi perubahan iklim melalui penurunan
emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi,
transportasi, industri, limbah dan sampah;
b) Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan

iklim.
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3)

Kebijakan Peningkatan kualitas pengelolaan kawasan lindung hutan dan
non hutan yang dilaksanakan melalui:
1.

Program Pengelolaan Kawasan Lindung dengan sasaran:
a) Terwujudnya peningkatan luas dan fungsi kawasan lindung 45%;
b) Terlaksananya koordinasi dalam mewujudkan pencapaian kawasan
lindung 45%;
c) Meningkatnya upaya pengelolaan lahan budidaya masyarakat untuk
menunjang fungsi lindung;
d) Tersusunnya pranata dan indikator pengelolaan kawasan lindung;
e) Terlaksananya tata kelola dan pengendalian pemanfaatan ruang
kawasan hutan negara;
f) Terlaksananya sinkronisasi kebijakan kawasan lindung nasional,
provinsi dan kabupaten/kota.

2.

Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral,
Geologi dan Air Tanahdengan sasaran mengurangi dampak risiko
bencana alam dengan menerapkan prinsip mitigasi bencana.

4)

Kebijakan peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi
sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang dilaksanakan melalui
Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup dengan sasaran:
a) Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis, termasuk di kawasan DAS
prioritas;
b) Meningkatnya upaya rehabilitasi lahan di kawasan hutan negara;
c) Meningkatnya upaya rehabilitasi lahan di kawasan perkebunan;
d) Meningkatnya upaya perlindungan keanekaragaman hayati (kehati);
e) Meningkatnya upaya konservasi kawasan hutan negara dan kawasan
sekitar mata air;
f) Meningkatnya peran lintas pelaku dalam penanganan gangguan dan
pencegahan kerusakan kawasan hutan;
g) Meningkatnya pengembangan budidaya hutan rakyat;
h) Meningkatnya upaya konservasi lahan pertanian melalui sistem usaha
tani konservasi;
i) Terpantaunya kondisi dan kualitas air tanah dan sumber-sumber air.

5)

Kebijakan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir
dan laut yang dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Ekosistem
Pesisir dan Laut dengan sasaran:
a) Meningkatnya upaya rehabilitasi hutan mangrove, kawasan pesisir dan

laut;
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b) Meningkatnya upaya konservasi kawasan pesisir dan laut.

8.1.4 Bidang Pekerjaan Umum
1)

Kebijakan dukungan pembangunan jalan di sentra pertanian, wisata dan
industri manufaktur yang dilaksanakan melalui Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan, dengan sasaran meningkatnya kondisi jalan menuju
sentra pertanian, wisata dan industri manufaktur.

2)

Kebijakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan
jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat, yang
dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran:
a) Terlaksananya pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan
meliputi: pembangunan dan peningkatan jalan horizontal dan
vertikal di Jawa Barat bagian Selatan antara lain jalan poros timur di
jalur

Pangandaran-Ciamis-Cikijing-Cirebon,

jalan

vertikal

Palabuhanratu – Cikidang – Cibadak – Bogor – Depok – Jakarta,
jalan horizontal di Jawa Barat bagian Selatan, jalan horisontal
Tengah Selatan-Selatan

Jawa Barat Selatan (Kiara Dua-

Baros/Cibuni-Cigadog-Balegede-Pangalengan (Pintu) -SumadraCikajang-Pamegatan-Cibalong-Cikohkol);

jalan

Poros

Timur

Puncak-Sentul-Kota Bunga dan Simpang Sukamakmur-Cariu, jalan
Sentul-Bojong

Gede-Parung,

jalan

horisontal

Poros

Tengah

Purwakarta (Jatiluhur)-Jonggol (Cariu)- Simpang Sukamakmur,
jalan lintas jalur pantai utara Subang- Karawang–Bekasi–Tanjung
Priok,

jalan

pendukung

Palabuhanratu

sebagai

PKNp,

pembangunan jalan alternatif Bandung-Lembang, jalan Sukasari
(Kab. Sumedang)-Lembang (Kab. Bandung Barat), jalan CiawiSingaparna (Kab. Tasikmalaya), pembangunan jalan lintas cepat
antara lain jalan lintas cepat Kadungora-Leles, jalan lintas cepat
Limbangan-Malangbong, jalan lintas cepat Selatan Sumedang
(Gapura-Rancamulya), jalan lintas cepat selatan Sukabumi, jalan
lintas cepat Karawang, jalan lintas cepat selatan Kota Cirebon, jalan
lintas cepat Kadipaten di Kabupaten Majalengka, jalan lintas cepat
di Kabupaten Kuningan, jalan lintas cepat Cileunyi-Rancaekek,
Jalan lintas cepat Ciwidey, jalan lintas cepat Soreang-KatapangBaleendah-Majalaya, jalan lintas cepat Majalaya dan jalan lintas
cepat Banjaran di Kabupaten Bandung, jalan lintas cepat
Leuwiliang Kabupaten Bogor, jalan lintas cepat utara Cimahi, jalan
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lintas

cepat

Tasikmalaya,

jalan

lintas

cepat Ciamis,

serta

pembangunan jalan strategis lainnya atas dasar kesepakatan
Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
b) Terlaksananya pembangunan Jalan Tol dan Fly Over, pada ruasruas strategis di Jawa Barat, meliputi pembangunan jalan tol dalam
kota yang dilaksanakan pada ruas Depok-Antasari, CinereJagorawi, Tanjung Priok–Cikarang, Bogor Ring Road Tahap 2&3,
Bekasi-Cikarang-Kampung Melayu; Serpong-Cinere dan Jalan Tol
Dalam Kota Bandung/Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR);
pembangunan jalan tol antar kota yang dilaksanakan pada ruas
Cikopo/Cikampek-Palimanan
Dawuan

(CIKAPALI),

(CISUMDAWU),

Cileunyi-Sumedang–

Soreang–Pasirkoja

(SOROJA),

Cimanggis–Cibitung, Ciawi–Sukabumi, Sukabumi–Ciranjang, dan
Ciranjang-Padalarang,

Cileunyi-Nagreg-Tasikmalaya-Ciamis-

Banjar,Gedebage Majalaya serta Interchange Jalan Tol Warung
Domba Kabupaten Bandung Barat; pembangunan fly over Kopo
dan Buah Batu di Kota Bandung,fly over Lemahabang,fly over
Padasuka di Kota Cimahi, fly over Cibitung dan fly over Tegalgede,
serta overpass Tegal Danas di Kabupaten Bekasi, fly over
Cimareme di Kabupaten Bandung Barat serta pembangunan jalan
tol dan fly over strategis

lainnya atas dasar kesepakatan

Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
c) Meningkatnya Pembangunan jalan status provinsi di perbatasan
Provinsi dan perbatasan Kota/Kabupaten.
2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan
sasaran meningkatnya kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat
memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang
melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang
direncanakan.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan,
dengan sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana
pendukung pengelolaan jalan dan jembatan.
4. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan, dengan sasaran:
a) Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan sebagai bahan
masukan dalam proses sistem manajemen jaringan jalan (IRMS)
dan Sistem Manajemen Jembatan (BMS) serta penentuan peran
dan status jalan di Jawa Barat;
RPJMDProvinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018

VIII - 7

b) Tersedianya data Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Daerah
Pengawasan Jalan (Dawasja) pada ruas-ruas jalan provinsi sebagai
bahan informasi basis data jalan dan jembatan.
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3)

Kebijakan Dukungan Sarana Irigasi di Sentra Pertanian Lahan Sawah
melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya dengan sasaran meningkatnya
kondisi jaringan irigasi pada daerah irigasi sentra pertanian lahan sawah.

4)

Kebijakan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air yang dilaksanakan
melalui

Program

Pengembangan,

Pengelolaan,

dan

Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya dengan sasaran
meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung, dan sumber
daya air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi,
rumah tangga, perkotaan dan industri, antara lain melalui Penanganan
Waduk eksisting di Jawa Barat; Perbaikan dan pemeliharaan sungai di
Jawa Barat; serta meningkatkan perlindungan dan pengelolaan situ dan
mata air.
5)

Kebijakan

Peningkatan

dilaksanakan

melalui

Pendayagunaan
Program

Sumber

Pengembangan

Daya
dan

Air

yang

Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya dengan sasaran
tersedianya jaringan irigasi yang handal melalui operasi dan pemeliharaan
serta rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan provinsi.
6)

Kebijakan Peningkatan Pengendalian Daya Rusak Air yang dilaksanakan
melalui

Program

Pengendalian

Banjir

dan

Kekeringan

serta

Pengamanan Pantai dengan sasaran tersedianya infrastruktur sumber
daya air yang dapat mengendalikan banjir dan kekeringan serta
pengamanan pantai.
7)

Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi yang
dilaksanakan melalui a) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya dengan sasaran
Penuntasan

pembangunan

Waduk

Jatigede,

pembangunan

Waduk

Cipanas, Waduk Cipasang, Waduk Kadumanik dan Waduk Cipanas Saat di
Kabupaten Sumedang; Waduk Ciawi, Waduk Narogong, Waduk Genteng,
Waduk Sodong, Waduk Tanjung, Waduk Parung Badak, Waduk Cijurai dan
Waduk Cidurian di Kabupaten Bogor; Waduk Limo di Kota Depok; Waduk
Matenggeng,

Waduk

Sukahurip,

Waduk

Cikembang,

dan

Waduk

Leuwikeris di Kabupaten Ciamis; Waduk Citepus dan Waduk Cileutuh di
Kabupaten Sukabumi; Waduk Cibuni di Kabupaten Cianjur, Waduk
Sukawarna, Waduk Santosa, Waduk Patrol, Waduk Ciwidey, Waduk
Cimeta, Waduk Cikapundung, Waduk Citarik dan Waduk Tegalluar di
Kabupaten Bandung; Waduk Cibatarua di Kabupaten Garut, Waduk
Sadawarna, waduk Cilame, Waduk Talagaherang, Waduk
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Waduk Kandung dan Waduk Bodas di Kabupaten Subang; Waduk
Kuningan, Waduk Cinunjang di Kabupaten Kuningan; Situ Malingping dan
Situ Cibeureum di Kabupaten Tasikmalaya, serta pembangunan wadukwaduk strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah dengan
Pemerintah Daerah; b) Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya dengan
sasaran terbangunnya Daerah Irigasi Caringin Kabupaten Sukabumi;
Daerah Irigasi Rengrang di Kab. Sumedang dan daerah irigasi strategis
lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
8)

Kebijakan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum yang
dilaksanakan

melalui

Program

Pembinaan

dan

Pengembangan

Infrastruktur Permukiman dengan sasaran :
a. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana air minum di
perkotaan dan perdesaan terutama di wilayah rawan air minum dan
wilayah tertinggal melalui pengembangan sistem instalasi pengolahan
air minum di tingkat perkotaan, kawasan perdesaan (Ibu Kota
Kecamatan / IKK dan kawasan khusus / wisata) dan lingkungan
(masyarakat berpenghasilan rendah);
b. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum di Metropolitan, Pusat
Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui
pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.
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9)

Kebijakan peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik yang
dilaksanakan

melalui

Program

Pembinaan

dan

Pengembangan

Infrastruktur Permukiman dengan sasaran meningkatnya cakupan
pelayanan air limbah domestik di PKN

dan PKW melalui perluasan

ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah serta
penyediaan instalasi pengolahan/penampungan air limbah komunal dan
IPAL kawasan;
10)

Kebijakan peningkatan cakupan layanan persampahan yang dilaksanakan
melalui

Program

Pembinaan

dan

Pengembangan

Infrastruktur

Permukiman dengan sasaran:
a. meningkatnya cakupan pelayanan persampahan di Pusat Kegiatan
Nasional

(PKN)

dan

Pusat

Kegiatan

Wilayah

(PKW)

melalui

Pembangunan pengolahan sampah kawasan metropolitan Bodebek
Karpur, Bandung Raya dan Cirebon Raya diantaranya pembangunan
Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Regional
Legok Nangka di Kab. Bandung, TPPAS Regional Nambo di Kab.
Bogor, TPPAS Regional di Metropolitan Cirebon Raya, optimalisasi dan
persiapan pasca operasionalisasi Tempat Pemrosesan Kompos (TPK)
Sarimukti di Kab. Bandung Barat, serta revitalisasi TPPAS Regional
Leuwigajah di Kota Cimahi dan Kab. Bandung Barat, dan TPPAS
regional strategis lainnya sesuai dengan kesepakatan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
b. Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan, pengurangan timbulan
sampah pada sumbernya dan meningkatnya kapasitas kelembagaan
pengelolaan dan pemanfaatan sampah.
11)

Kebijakan peningkatan ketersediaan drainase perkotaan melalui Program
Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan
sasaran revitalisasi dan optimalisasi sistem drainase perkotaan serta
pembangunan drainase skala metropolitan;

12)

Kebijakan pengembangan lingkungan permukiman sehat yang disertai
dengan

peningkatan

perilaku

dan

keterlibatan

masyarakat

untuk

peningkatan kualitas sanitasi yang dilaksanakan melalui Program
Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan
sasaran:
a) Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman di desa rawan sanitasi
b) meningkatnya peran serta masyarakat pesantren dan mesjid dalam
pengelolaan lingkungan permukiman
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13)

Kebijakan peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi yang
dilaksanakan melalui Program Pembinaan Jasa Konstruksi dengan
sasaran meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelengaaran jasa
konstruksi

14)

Kebijakan peningkatan pengelolaan bangunan gedung/rumah Negara
yang dilaksanakan melalui Program Pembinaan Jasa Konstruksidengan
sasaran terwujudnya tertib administrasi teknis dalam pengelolaan dan
pembangunan gedung/rumah negara dan tersedianya penaksiran atau
penilaian teknis bangunan gedung.

8.1.5 Bidang Penataan Ruang
1)

Kebijakan peningkataan Kinerja Perencanaan Ruang yang dilaksanakan
melalui Program Penataan Ruang dengan sasaran:
a)

Mewujudkan ketersediaan pranata rencana umum dan rencana rinci
penataan ruang;

b)

Meningkatkan kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
(BKPRD);

c)
2)

Mengembangkan data dan informasi spasial Jawa Barat yang handal.

Kebijakan peningkatan Kinerja Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan
melalui Program Penataan Ruang dengan sasaran:
a)

Meningkatnya keterkaitan fungsionalpemanfaatan ruang

kawasan

perkotaan dan perdesaan;
b)

Mendukung perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;

c)

Meningkatnya jumlah dan luas area kawasan ruang terbuka hijau
(RTH) perkotaan minimal 20% untuk RTH Publik.

d)

Mewujudkan pembangunan melalui zonasi kawasan industri terpadu
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3)

Kebijakan perwujudan harmonisasi dalam penataan ruang pada seluruh
Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang dilaksanakan melalui Program
Penataan Ruang dengan sasaran Terwujudnya harmonisasi dalam
penataan ruang pada seluruh Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

4)

Kebijakan Pengembangan Metropolitan Bodebek Karpur, Metropolitan
Bandung Raya dan Metropolitan Cirebon Raya yang dilaksanakan melalui
Program Penataan Ruang dengan sasaran terwujudnya pengembangan
Metropolitan

Bodebek-Karpur,

Metropolitan

Bandung

Raya

dan

Metropolitan Cirebon Raya.
5)

Kebijakan

Pengembangan

Pusat

Pertumbuhan

Pangandaran,

Palabuhanratu dan Rancabuaya yang dilaksanakan melalui Program
Penataan Ruang dengan sasaran terwujudnya pengembangan Pusat
Pertumbuhan Pangandaran, Palabuhanratu dan Rancabuaya;
6)

Kebijakan peningkatan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang yang
dilaksanakan melalui Program Penataan Ruang dengan sasaran:
a)

Meningkatnya

pelaksanaan

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian terhadap kinerja penataan ruang;
b)

Terwujudnya model penilaian daya dukung dan daya tampung
lingkungan dengan memperhatikan kebutuhan fasilitas umum dan
ruang publik;

8.1.6 Bidang Perencanaan Pembangunan,
1)

Kebijakan peningkatan kualitas perencanaan daerah, melalui Program
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
dengan sasaran:
a)

Terwujudnya kesesuaian antara dokumen perencanaan provinsi
dengan pusat dan kab/kota

b)

Tersedianya dokumen perencanaan daerah : spasial dan sektoral
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2)

Kebijakan peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, dengan sasaran tercapainya kesesuaian antara perencanaan
dengan implementasi program.

3)

Kebijakan

peningkatan

kualitas

penelitian

dan

riset

perencanaan

pembangunan melalui Program Penelitian, Studi dan Survey, dengan
sasaran

menerapkan

ilmu

pengetahuan

penyelenggaraan pemerintahan daerah

dan

teknologi

dalam

dalam rangka meningkatnya

kualitas perencanaan yang didasarkan riset dan dukungan basis data yang
akurat dan terukur.

8.1.7 Bidang Perumahan
1)

Kebijakan peningkatan ketersediaan rumah layak huni untuk rakyat miskin
dan buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR) yang dilaksanakan
melalui

Program

Pengembangan

Perumahan

dan

Kawasan

Permukiman, dengan sasaran tersedianya rumah layak huni bagi rakyat
miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR).
2)

Kebijakan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian yang
dilaksanakan

melalui

Program

Pengembangan

Perumahan

dan

Kawasan Permukiman, dengan sasaran sebagai berikut:
a) Meningkatnya

ketersediaan

perumahan

melalui

pembangunan

perumahan dan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap
Bangun (Lisiba)
b)

Terpenuhinya kebutuhan rumah melalui Pembangunan Hunian Vertikal
(rusun) di perkotaan.
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8.1.8

Bidang Pemuda dan Olahraga,
1)

Kebijakan peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam
pembangunan melalui Program Peningkatan dan Pembinaan Peran
Serta Pemuda, dengan sasaran Meningkatnya peran serta organisasi
kepemudaan dalam pembangunan;

2)

Kebijakan peningkatan Pembinaan Karakter Pemuda yang mandiri dan
kreatif melalui program peningkatan dan pembinaan peran serta
pemuda, dengan sasaran meningkatnya Pembinaan Karakter Pemuda

3)

Kebijakan

pendukungan

pembangunan

gelanggang

olahraga

di

Kota/Kabupaten melalui Program Pembinaan , Pemasyarakatan dan
Pengembangan Olahraga, dengan sasaran Mendukung Pembangunan
gelanggang olahraga di kabupaten/kota;
4)

Kebijakan

peningkatan

pembinaan

olahragawan

melalui

program

Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga dengan
sasaran meningkatnya dukungan terhadap olahraga prestasi secara
berkelanjutan dan olahraga masyarakat
5)

Kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga
melalui program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan
Olahraga

dengan

sasaran

meningkatnya

peran

dan

partisipasi

1). Kebijakan Menciptaan iklim usaha yang kondusif, melalui

Program

masyarakat dan organisasi dalam berolahraga

8.1.9

Bidang Penanaman Modal :

Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi,dengan sasaran :
a) Meningkatnya kepastian dan ketepatan pelayanan perizinan
b) Meningkatnya peluang investasi di Jawa Barat
c) Meningkatnya jumlah peraturan/ketentuan mengenai investasi;
2).

Kebijakan meningkatkan peran, kinerja dan daya saing BUMD dalam
pengokohan ekonomi Jawa Barat, dengan Program Pembinaan dan
Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan,
dengan sasaran :
a) Meningkatnya kontribusi keberadaan BUMD terhadap PAD per tahun
b) Meningkatnya peran Lembaga Keuangan Non Perbankan
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8.1.10 Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah :
1) Kebijakan Peningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan
UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM,
dengan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, dengan sasaran :
a) Meningkatnya KUMKM Berdaya Saing
b) Meningkatnya tata Kelola Kelembagaan Koperasi
c) Meningkatnya pemasaran dan Pengembangan Jaringan KUMKM
d) Meningkatnya jumlah Koperasi Skala Besar
e) Meningkatnya jumlah Koperasi Percontohan Jawa Barat
2) Kebijakan Peningkatkan akses teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan
permodalan bagi Koperasi dan UMKM, dengan Program Pengembangan
Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah, dengan sasaran :
a) Menciptakan Wirausaha Baru
b) Meningkatnya kapasitas SDM KUMKM
c) Meingkatnya akses Teknologi Tepat Guna bagi KUMK
d) Meningkatnya akses Pembiayaan bagi KUMK melalui KCR
e) Meningkatnya fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
f) Pengembangan dan Pendirian Paviliun/Grai KUMKM Jabar

8.1.11 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Kebijakan Pengendalian dan menata kependudukanmelalui Program Penataan
Administrasi Kependudukan, dengan sasaran :
a) Menata Pengelolaan administrasi kependudukan
b) Menata persebaran penduduk, baik di dalam maupun keluar wilayah
provinsi
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8.1.12 Bidang Ketenagakerjaan
1) Kebijakan

peningkatan

daya

saing

tenaga

kerja

melalui

Program

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan sasaran
meningkatnya daya saing tenaga kerja.
2) Kebijakan terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus
dan gender melalui Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3) Kebijakan perlindungan, pengawasan dan memberikan bantuan hukum bagi
tenaga

kerja

Pengembangan

Jawa

Barat

Lembaga

melalui

Program

Perlindungan

Ketenagakerjaan,

dengan

dan

sasaran

meningkatnya perlindungan, pengawasan dan bantuan hukum bagi tenaga
kerja Jawa Barat
4) Kebijakan

peningkatan

penempatan

tenaga

kerja

melalui

Program

Peningkatan Kesempatan Kerja dengan sasaran :
a) Mendukung penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat berkebutuhan
khusus;
b) Membuka 2 (dua) juta lapangan kerja baru dan mencetak 100.000
wirausahaan baru di Jawa Barat;
c) Memperluaskesempatan kerja;
d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri,
perdagangan dan jasa

8.1.13 Bidang Ketahanan Pangan :
Kebijakan meningkatkan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses
dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat
dan penanganan daerah rawan pangan, dengan Program Peningkatan
Ketahanan Pangan, dengan sasaran :
a) Meningkatnya cadangan pangan pemerintah
b) Meningkatnya Ketersediaan informasi, harga dan akses pangan
c) Menurunnya konsumsi beras per kapita
d) Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
e) Meningkatnya Penanganan Daerah rawan pangan
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8.1.14 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1) kebijakan peningkatan upaya pemberdayaan, pengetahuan, keterampilam
dan

kemandirian

perempuan,

yang

dilaksanakan

melalui

Program

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak,
dengan

sasaran

Meningkatnya

Upaya

pemberdayaan

Pengetahuan,

keterampilan dan kemandirian perempuan;
2) Kebijakan teruwujudnya pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan
melalui Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan dengan sasaran :
a. Meningkatnya Upaya pemberdayaan perempuan
b. meningkatnya penguatan kelembagaan PUG
c. meningkatnya peranan perempuan di bidang politik
3)

kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dalam
rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (trafficking), yang
dilaksanakan

melalui

Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan Perempuan dan Anak dengan sasaran Meningkatnya upaya
perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan
dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (trafficking);;
4) Kebijakan perwujudan kota dan kabupaten di Jawa Barat sebagai kota layak
anak, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan sasaran Terwujudnya kota
dan kabupaten di Jawa Barat sebagai kota layak anak.
5) Kebijakan Pengokohan ketahanan Keluarga, yang dilaksanakan melalui
Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga dengan
sasaran Terwujudnya Keluarga Sejahtera

8.1.15 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1)

Kebijakan Revitalisasi Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan
Keluarga, yang dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana,
dengan sasaran:
a) Meningkatnya kuantitas dan kualitas kesertaan dalam program
keluarga berencana;
b) meningkatnya rata-rata usia kawin pertama (pendewasaan usia
perkawinan).
c) Meningkatnya ketahanan keluarga melalui peningkatan ekonomi
Keluarga Pra Sejahtera dan KS I serta Pengembangan Bina Keluarga,
serta
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d) Menurunkan laju pertumbuhan penduduk
2)

Kebijakan Revitalisasi Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan
Keluarga, yang dilaksanakan melalui Program Pendewasaan Usia
Perkawinan (PUP), dengan sasaran meningkatnya rata-rata usia kawin
pertama (pendewasaan usia perkawinan).
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8.1.16 Bidang Perhubungan
1) Kebijakan pengembangan sistem transportasi darat dan perkeretaapian
serta sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport) yang dilaksanakan
melalui Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
dengan sasaranterlaksananya pengembangan angkutan massal antara lain
mewujudkan pembangunan monorel di Kawasan Metropolitan Bandung,
mendorong pembangunan jalur kerata api cepat Jakarta-BandungKertajati – Cirebon, pembangunan jalur KA Tanjungsari-SumedangKertajati-Kadipaten,

pembangunan

jalur

KA

Bogor-Sukabumi-Cianjur-

Padalarang, reaktivasi jalur KA Bandung-Tanjungsari, Kadipaten-Cirebon,
Bandung-Ciwidey, Banjar-Pangandaran, Garut-Cikajang, pembangunan KRL
(kereta listrik) pada jalur Padalarang-Kiaracondong-Cicalengka, elektrifikasi
rel ganda KA antar kota Cikarang-Cikampek, pembangunan jalur ganda KA
dan KRL jalur Kiaracondong-Rancaekek dan Rancaekek-Cicalengka, rel
ganda parsial jalur KA Cisomang-Cikadondong, rel ganda KA Perkotaan
Manggarai-Cikarang (lintas Manggarai-Jatinegara-Bekasi), rel ganda KA
Perkotaan Parung Panjang-Tenjo, rel ganda parsial Purwakarta-Ciganea,
mengembangkan jalur-jalur baru kereta api serta optimalisasi jalur yang telah
ada, Reaktivasi jalur kereta api yang sudah tidak beroperasi; pembangunan
jalur kereta api khusus barang/ kargo; serta jalur KA dan sarana
transportasi massal strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah
dengan Pemerintah Daerah.
2) Kebijakan pengembangan sistem transportasi udara yang dilaksanakan
melalui Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
dengan sasaran terlaksananya pengembangan dan pembangunan bandara
di Jawa Barat, antara lain melalui Pembangunan Bandara Internasional
Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aerocity, Pangkalan Udara Citarate di
Kabupaten Sukabumi, pengembangan Bandara Pusat Penyebaran Sekunder
Husein Sastranegara, Bandara Pusat Penyebaran Tersier Cakrabhuwana di
Cirebon, Pangkalan Udara Atang Sanjaya di Kabupaten Bogor, Pangkalan
Udara Kalijati di Kabupaten Subang, Pangkalan Udara Cibeureum di
Kabupaten Tasik, Pangkalan Udara Wiriadinata di Kota Tasikmalaya, serta
Bandara Nusawiru di Kabupaten Ciamis; serta Bandara strategis lainnya atas
dasar kesepakatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.;
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3) Kebijakan pengembangan sistem transportasi laut, sungai, danau, dan
angkutan

perairan

lainnya

yang

dilaksanakan

melalui

Program

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan sasaran
terwujudnya pengembangan dan pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan laut regional, antara lain melalui pembangunan Pelabuhan
Laut Cilamaya di Kabupaten Karawang, pengembangan Pelabuhan
Cirebon sebagai pintu gerbang ekspor dan perdagangan Jawa Barat
Bagian Timur, pembangunan Pelabuhan Muara Gembong dan Tarumajaya
di Kabupaten Bekasi, mendorong pembangunan pelabuhan pengumpan
regional di Jawa Barat, pengembangan pelabuhan laut regional pelabuhan
Jawa Barat bagian Selatan, serta pelabuhan strategis lainnya atas dasar
kesepakatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
4) Kebijakan peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan yang
dilaksanakan melaluiprogramsebagai berikut :
1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan sasaran:
a. Meningkatnya keselamatan di perlintasan sebidang antara Kereta Api
dengan jalan;
b. Meningkatnya keselamatan pelayaran dan penerbangan;
c. Meningkatkan

penanganan

dan

pengendalian

muatan

lebih

(overloading)
2. Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor, dengan
sasaran:
a. Meningkatnya kinerja kegiatan uji mutu terhadap produksi karoseri;
b. Meningkatnya kinerja pengujian kendaraan bermotor.
3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Lalu
Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), dengan sasaran meningkatnya kualitas
prasarana dan fasilitas LLAJ (menuju zero accident) melalui peningkatan
ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi dan
pengembangan informasi teknologi untuk mengatasi persoalan lalu lintas
jalan.
4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan sasaran:
a. Mengembangkan sistem transportasi publik regional yang nyaman;
b. Mengembangkan terminal angkutan umum regional yang terpadu dan
modern;
c. Meningkatnya kesadaran berlalu lintas dan kinerja awak kendaraan
umum;
d. Meningkatnya pelayanan perijinan dan pengawasan angkutan umum;
e. Tertatanya jaringan lalu lintas angkutan barang dan penumpang;
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f. Meningkatnya kinerja kualitas angkutan umum Antar Kota Dalam
Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Jawa Barat,
melalui pengembangan terminal angkutan umum regional yang terpadu
dan modern, antara lain penyediaan Terminal Tipe A di Kota Bogor,
Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon,
Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kota Bandung dan Kabupaten
Bandung; serta penyediaan Terminal Tipe B di Kabupaten Kuningan,
Kabupaten

Indramayu,

Kabupaten

Garut,

Kota

Cimahi,

dan

Palabuhanratu.
g. Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan
Perhubungan Darat, Laut, dan Udara di Jawa Barat.

8.1.17 Bidang Komunikasi dan Informatika,
1) Kebijakan Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam
manajemen pemerintahan melalui Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan
sasaran: meningkatnya penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan
jasa pemerintah secara elektronik
2) Kebijakan Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam
pelayanan publik menuju cyber province melalui Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi,
dengan sasaran:
a) Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat;
b) Meningkatnya indeks Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
c) Meningkatnya jumlah penduduk melek TIK
d) Meningkatnya Konten website Pemerintahan Provinsi mengenai
kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat secara lengkap
e) Meningkatnya transfer IPTEK untuk akselerasi pembangunan;
f)

Meningkatnya jumlah perijinan lembaga penyiaran;

g) Meningkatnya peran media masa dalam penyebaran informasi secara
objektif dan bertanggung jawab;;
h) Meningkatnya kualitas SDM penyiaran;
i)

Meningkatnya jumlah masyarakat yang melek media data.
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8.1.18 Bidang Pertanahan,
Kebijakan

mewujudkan

tertib

administrasi

pertanahan

melalui

Program

Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan, dengan
sasaran Terwujudnya tertib administrasi pertanahan.

8.1.19 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,
1) Kebijakan peningkatan fungsi partai politik dalam pendidikan politik melalui
Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan sasaran meningkatnya
fungsi partai politik dalam pendidikan politik;
2) Kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik
melalui

Program

Pendidikan

Politik

Masyarakat

dengan

sasaran

pengembangan kelembagaan demokrasi lokal;
3) Kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu melalui
Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan sasaran meningkatnya
partisipasi masyarakat dalam pemilu;
4) Kebijakan peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan
negara melalui Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan sasaran
pemantapan semangat kebangsaan.

8.1.20 Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Sandi,
1) Kebijakan penataan struktur organisasi yang proporsional melalui Program
Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah, dengan
sasaran:
a. Meningkatnya kesesuaian besaran organisasi dengan beban kerja.
b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan publik yang bersertifikat ISO
c. Meningkatnya perolehan nilai hasil evaluasi penerapan SAKIP

RPJMDProvinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018

VIII - 23

2) Kebijakan peningkatan pelayanan administrasi organisasi melalui Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan sasaran terpenuhinya
kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD dalam
mendukung tugas pokok dan fungsinya.
3) Kebijakan penuntasan kejelasan batas administrasi daerah melalui Program
Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah dengan
sasaran terwujudnya penegasan batas daerah dan kode wilayah.
4) Kebijakan percepatan penanganan dan pelayanan kepada masyarakat
melalui Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi
Daerah dengan terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan
akuntabel di seluruh tingkatan pemerintahan daerah.
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5) Kebijakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pengembangan
zona integritas melalui Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem
Administrasi Daerah dengan sasaran terwujudnya kinerja pelayanan
pemerintah sesuai harapan masyarakat.
6) Kebijakan pengaturan pengelolaan keuangan daerah melalui Program
Pengelolaan

Keuangan

dan

Kekayaan

Daerah,

dengan

sasaran

terlaksananya restrukturisasi peraturan perundangan daerah yang berkaitan
dengan keuangan daerah.
7) Kebijakan peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan
daerah melalui Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan sasaran:
a. adanya kesesuaian antara pelaporan capaian kinerja dengan peraturan;
b. tersedianya dokumen operasional
8) Kebijakan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas
laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Program
Pengelolaan

Keuangan

dan

Kekayaan

Daerah,

dengan

sasaran

penggunaan anggaran yang akuntabel
9) Kebijakan peningkatan penerimaan daerah sesuai dengan potensi melalui
Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, dengan sasaran :
a) Peningkatan PAD
b) Efektivitas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
10) Kebijakan peningkatan
melalui

Program

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Perencanaan

Pengendalian

dan

Pengawasan

Pembangunan Daerah dengan sasaran Terselesaikanya permasalahan
lintas daerah
11) Kebijakan

peningkatan

koordinasi

dengan

instansi

vertikal

dalam

menyelesaikan aset-aset daerah yang bermasalah melalui Program
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, dengan sasaran:
a. meningkatnya penataan dan pendayagunaan aset milik Pemerintah
Provinsi Jawa Barat di kabupaten dan kota;
b. Teramankanya aset Pemerintah Provinsi;
c. Meningkatnya data aset yang terinventarisir
12) Kebijakan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) melalui Program Pengendalian dan Pengawasan
Pembangunan

dengan

sasaran

Meningkatnya

jumlah

OPD

yang

menerapkan SPIP
13) Kebijakan Peningkatan Pengawasan internal untuk mendukung tata kelola
dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Program
RPJMDProvinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018
VIII - 25

Pengendalian

dan

Pengawasan

Pembangunan

dengan

sasaran

Meningkatnya jumlah OPD yang menerapkan SPIP
14) Kebijakan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk
mendukung kinerja aparat melalui (1) Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur, dengan sasaran peningkatan pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah; serta (2)
Program pemeliharaan Sarana dan prasarana aparatur, dengan sasaran
terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD
15) Kebijakan peningkatan kerjasama kemitraan strategis lintas provinsi,
pemerintahan pusat dan kabupaten/kota, melalui Program Kerjasama
Pembangunan, dengan sasaran terwujudnya kerjasama antar daerah,
kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri
16) Kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan kerjasama Jawa Barat melalui
aliansi strategis multi pihak dalam dan luar negeri melalui Program
Kerjasama Pembangunan, dengan sasaran kerjasama dengan Perguruan
Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri
17) Kebijakan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku
aparatur

berbasis

kompetensi

melalui

Program

Pengembangan

kompetensi Aparatur dengan sasaran:
a. Meningkatnya kinerja pegawai Provinsi Jawa Barat;
b. Meningkatnya Kompetesi pegawai Provinsi Jawa Barat
18) Kebijakan meningkatkan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja melalui
Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur dengan
sasaran meningkatnya Jaminan Kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah
Daerah;
19) Kebijakan

menyediakan

penyelenggaraan

produk

hukum

daerah

untuk

mendukung

pemerintahan melalui Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM, dengan sasaran
terwujudnya Raperda yang diagendakan dalam prolegda
20) Kebijakan peningkatan penyelarasan peraturan daerah melalui Program
Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM,
dengan sasaran harmonisasi produk hukum Provinsi dan harmonisasi produk
hukum Kabupaten/Kota
21) Kebijakan peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga
lainnya melalui Program penataan peraturan perundang-undangan,
kesadaran

hukum

dan

HAM,

dengan

sasaran

terselesaikannya

perkara/sengketa perdata, pidana, TUN dan HAM secara Litigasi dan Non
Litigasi dan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan HAM.
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22) Kebijakan peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan
hukum dan HAM melalui Program penataan peraturan perundangundangan, kesadaran hukum dan HAM, dengan sasaran Meningkatnya
pemahaman peraturan HAM.
23) Kebijakan
masyarakat,

peningkatan
dan

pembinaan

unsur

rakyat

tramtibmas,
terlatih

satuan

lainnya

perlindungan

melalui

Program

Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, dengan
sasaran:
a. Penyelenggaraan pelatihan perlindungan masyarakat;
b. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c. Menurunya jumlah unjuk rasa;
d. Meningkatnya rasio jumlah Linmas per 100 penduduk.
24) Kebijakan peningkatan kuantitas dan kualitas Pol PP dan PPNS Se Jawa
Barat melalui Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat, dengan sasaran:
a. penyelenggaraan pelatihan Perlindungan Masyarakat dan pelaksanaan
diklat bagi anggota Pol PP dan PPNS;
b. Meningkatnya rasio jumlah PPNS per perda sektoral provinsi
25) Kebijakan peningkatan kapasitas lembaga legislatif dan intensitas komunikasi
antara pemerintah daerah dengan DPRD melalui Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan sasaran:
a. Meningkatnya regulasi daerah;
b. Meningkatnya regulasi daerah inisiatif DPRD;
c. Meningkatnya rapat kerja inisiatif DPRD.

8.1.21 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
1) Kebijakan peningkatan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan
kemampuan keuangan dan sarana prasarana pemerintahan desa melalui
Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, dengan
sasaran meningkatkan kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa;
2) Kebijakan Peningkatan

pembinaan bagi aparat desa melalui Program

Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, dengan sasaran:
a) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur desa;
b) Meningkatnya perkembangan desa.
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3) Kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat
dalam

pembangunan

melalui

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, dengan sasaran:
a) Meningkatkan

peran

masyarakat

dan

kelembagaan

desa

dalam

pembangunan perdesaan;
b) Meningkatnya strata Posyandu multifungsi
4) Kebijakan

meningkatkan

infrastruktur

perdesaan

melalui

Program

Peningkatan Infrastruktur Perdesaan, dengan sasaran membangun
infrastruktur desa dan perdesaan.

8.1.22. Bidang Sosial.
1)

Kebijakan Meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial serta
jaminan

dan

perlindungan

sosial

terhadap

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial (PMKS) dan penghargaan kepada para Perintis
Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI)/Janda PKRI dan keluarga
pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan,
kejuangan, dan kesetiakawanan social yang dilaksanakan melalui programprogram sebagai berikut :
1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dengan sasaran:
a) Memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang
mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi
sosialnya secara wajar, kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS);
b) Rehabilitasi Sosial kepada penyandang disabilitas melalui bimbingan
sosial, aksesibilitas, perawatan dan pengasuhan serta pelatihan
keterampilan

(vocational),

untuk

penciptaan

lapangan

dan

kesempatan kerja;
c) Meningkatkan pelayanan dalam melakukan rehabilitasi sosial kepada
PMKS dengan membangun infrastruktur Pusat Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Terpadu di 4 (empat) wilayah Pembangunan Jawa
Barat;
2. Program Pemberdayaan Sosial, dengan sasaran:
a) Meningkatnya

pengetahuan,

keterampilan

dan

kemampuan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Fakir Miskin dan
Komunitas Adat terpencil,
b) Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial
masyarakat;
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c) Meningkatnya
Indonesia

kesejahteraan

(PKRI)/Janda

Perintis

PKRI

dan

Kemerdekaan
keluarga

Republik

pahlawan

serta

terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, dan
kesetiakawanan sosial.
3. Program Perlindungan Sosial, dengan sasaran:
a) Memberikan perlindungan sosial kepada, Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS);
b) Memberikan bantuan dan asistensi sosial

serta bantuan tunai

bersyarat / Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Program

Penanggulangan

Bencana

Alam

dan

Perlindungan

Masyarakat, dengan sasaran:
a) Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana;
b) Memfasilitasi penyelesaian konflik dan bencana sosial;
c) Meningkatnya

partisipasi

masyarakat/relawan

dalam

penanggulangan bencana.
2)

Kebijakan

pendayagunaan

dan

pemberdayaan

Potensi

Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS dan pembangunan
kesejahteraan sosial, yang dilaksanakan melalui :
Program

Pendayagunaan

dan

pemberdayaan

Potensi

Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS), dengan sasaran:
a) Meningkatkan partisipasi Potensi dan sumber kesejahteraan sosial
(PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan social .
b) Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

pekerja

sosial

secara

profesional;
c) Meningkatkan pembinaan dalam pengumpulan dan pengelolaan
sumber dana sosial;
d) Meningkatkan jangkauan penyebarluasan komunikasi, informasi dan
edukasi

tentang

pembangunan

kesejahteraan

sosial

melalui

penyuluhan dan bimbingan sosial.
8.1.23. Bidang Kebudayaan
1)

Kebijakan pelestarian budaya lokal melalui program pengembangan nilai
budaya, dengan sasaran Meningkatnya apresiasi masyarakt terhadap
bahasa sastra dan aksara daerah;

2)

Kebijakan Perwujudan Jawa Barat sebagai pusat budaya melalui program
pengembangan Nilai Budaya, dengan sasaran Termanfaatkanya nilai-nilai
tradisional, peninggalan kesejarahan, kepurbakalaan dan museum bagi
pengembangan budaya daerah;
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3)

Kebijakan Peningkatan pelestarian seni dan perfileman daerah serta
meningkatnya kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya
melalui program pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya dengan
sasaran meningkatnya pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Jawa
Barat;

4)

Kebijakan Peningkatan perlindungan dan pengakuan atas seni dan budaya
Jawa Barat Program Pengembangan nilai budaya dengan sasaran
meningkatnya pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual
(HaKI) di bidang Budaya dan program pengelolaan kekayaan dan
keragaman budaya dengan sasaran meningkatnya pengelolaan dan
pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) di bidang Seni;

5)

Kebijakan Meningkatkan SDM

Bidang Seni dan Budaya dilaksanakan

melalui Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya, dengan
sasaran Meningkatnya apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan
pemerintah, masyarakat dan swasta Program Pengembangan Nilai Budaya
dengan sasaran Meningkatnya apresiasi budaya daerah di kalangan
pemerintah, masyarakat dan swasta.

8.1.24. Bidang Statistik
Kebijakan

Peningkatan

dilaksanakan

pengelolaan

melalui

Satu

program

Data

Pembangunan

Program

yang

pengembangan

data/informasi/statistik daerah dengan sasaran dukungan Basisi Data yang
akurat terukur dan terintegrasi.

8.1.25. Bidang Kearsipan
Kebijakan mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja
penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

dilaksanakan

melalui

Program

Pengembangan Kearsipan, dengan sasaran:
a) Terpeliharanya data kearsipan untuk meningkatkan pelayanan kepada para
pengguna arsip;
b) Tersedianya arsip yang dapat mendukung keperluan publik;
c) Meningkatnya keamanan arsip pemda.

8.1.26. Bidang Perpustakaan,
Kebijakan perwujudan masyarakat

gemar membaca di Jawa Barat yang

dilaksanakan melalui Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan, dengan sasaran:
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a) Meningkatnya penyelenggaraan dan pemberdayaan perpustakaan di Jawa
Barat;
b) Meningkatnya koleksi bahan perpustakaan di Jawa Barat;
c) Meningkatnya Layanan Perpustakaan di Jawa Barat.

8.1.27 Bidang Kelautan dan Perikanan
1)

Kebijakan

meningkatkan

produksi

perikanan

dilaksanakan melalui Program Pengembangan

dan

kelautan,

yang

Budidaya Perikanan,

dengan sasaran Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan
budidaya, perikanan laut dan perairan umum.
2)

Kebijakan meningkatkan hasil pengolahan dan nilai tambah produk
perikanan dan kelautan, yang dilaksanakan melalui Program Pemasaran
dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan
dan Kehutanan, dengan sasaran Meningkatnya jumlah kawasan industri
pengolahan hasil perikanan, serta meningkatnya ketersediaan aneka produk
olahan hasil perikanan.

8.1.28. Bidang Pertanian
1)

Kebijakan meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian,
perkebunan,

dan

peternakan,

yang

dilaksanakan

melalui

Program

Peningkatan Produksi Pertanian Peningkatan Produksi Pertanian,
dengan sasaran Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk
pertanian, perkebunan, dan peternakan;
2)

Kebijakan meningkatkan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian,
perkebunan

dan

peternakan,

yang

dilaksanakan

melalui

Program

Permberdayaan Sumber Daya Pertanian, dengan sasaran:
a) Meningkatnya kinerja sumber daya pertanian Jawa Barat;
b) Meningkatnya infrastruktur pertanian
c) Meningkatnya kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis.
Kebijakan mencetak lahan sawah baru untuk mencapai lahan pertanian
berkelanjutan

yang

dilaksanakan

melalui

Program

Permberdayaan

Sumber Daya Pertanian, dengan sasaran Meningkatnya lahan pertanian.
3)

Kebijakan peningkatan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman
dan ternak sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan
peternakan, yang dilaksanakan melalui Program Pencegahan dan
Penanggulangan

Penyakit

Tanaman,

Ternak

dan

Ikan,

dengan

sasaranTerkendalinya hama dan penyakit tanaman, ternak, dan ikan.
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4)

Kebijakan meningkatkan pengembangan usaha dan sarana prasarana
pengolahan

serta

pemasaran

peternakan,

yang

dilaksanakan

produk
melalui

pertanian,

perkebunan,

dan

Program

Pemasaran

dan

Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan
Kehutanan, dengan sasaran:
a) Meningkatnya

sarana

pemasaran

hasil

pertanian,

perkebunan,

peternakan, perikanan dan kehutanan;
b) Meningkatnya nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dan kehutanan.

8.1.29. Bidang Kehutanan
Kebijakan meningkatkan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha
kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, yang dilaksanakan
melalui Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan sasaran
meningkatnya aneka usaha ekonomi produktif sekitar hutan dan pengelolaan
kehutanan.

8.1.30. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
1)

Kebijakan peningkatan cakupan dan akses masyarakat
ketenagalistrikan,

yang

dilaksanakan

melalui

Program

terhadap
Pembinaan,

Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi, dengan
sasaran:
a) Meningkatnya rasio elektrifikasi rumah;
b) Meningkatnya pasokan energi di Jawa Barat
2)

Kebijakan peningkatan pengembangan dan pemanfaatan energi baru
terbarukan,

yang

Pengembangan

dilaksanakan

melalui

Program

Pembinaan,

Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi, dengan

sasaran:
a) Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan
terbarukan
b) Meningkatknya ketersediaan dan pemanfaatan energi bersumber
bioenergi
3)

Kebijakan peningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber energi
panas bumi, yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Panas
Bumi dan Migas, dengan sasaran meningkatnya pendayagunaan panas
bumi sebagai sumber energi listrik berupa eksplorasi potensi energi panas
bumi di Jawa Barat, diantaranya dengan melakukan pengembangan sumber

energi panas bumi di Kab. Bogor (Awi Bengkok), Kab Sumedang
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(Tampomas), Kab. Bandung (Cibuni, Patuha, Wayang Windu dan
Kamojang), Kab. Bandung Barat (Tangkubanparahu), Kab. Garut (Kawah
Darajat), serta pada lokasi strategis lainnya atas dasar kesepakatan
Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
4)

Kebijakan peningkatan upaya pengelolaan sumber daya mineral, geologi,
dan

air

tanah,

yang

dilaksanakan

melalui

Program

Pembinaan,

Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah, dengan
sasaran:
a) Meningkatnya upaya konservasi air tanah;
b) Meningkatnya pemutakhiran kondisi Cekungan Air Tanah.
5)

Kebijakan peningkatkan pengusahaan dan nilai tambah produksi sumber
daya

mineral,

yang

dilaksanakan

melalui

Program

Pembinaan,

Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah, dengan
sasaran:
a) Meningkatnya pembinaan nilai tambah produksi pertambangan;
b) Meningkatnya potensi penerimaan daerah dari sumber daya mineral;
c) Meningkatnya kapasitas pengusahaan sumber daya mineral.

8.1.31. Bidang Pariwisata
Kebijakan pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, ziarah)
dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali, yang dilaksanakan melalui Program
Pengembangan
kuantitas

dan

Destinasi
kualitas

Pariwisata,

obyek

wisata.

dengan
Dan

sasaran

Program

Meningkatnya

Pengembangan

Pemasaran Pariwisata, dengan sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan
ke objek wisata di Jawa Barat.

8.1.32. Bidang Perindustrian
1)

Kebijakan meningkatkan unit usaha industri kecil menengah dan kemitraan
antar industri, yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah, dengan sasaran Meningkatnya unit usaha
industri kecil menengah (IKM);

2)

Kebijakan meningkatkan produksi dan kualitas industri unggulan (industri
kreatif, industri telematika, industri agro, industri tekstil dan produk tekstil,
industri komponen otomotif, serta dan industri alas kaki), yang dilaksanakan
melalui Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri, dengan sasaran Berkembangnya industri-industri
unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro, industri tekstil
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dan produk tekstil, industri komponen otomotif serta industri alas kaki) dan
industri potensial lainnya.

8.1.33. Bidang Perdagangan
1)

Kebijakan Peningkatan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar
negeri,

yang

dilaksanakan

melalui

Program

Peningkatan

dan

Pengembangan Ekspor, dengan sasaran Meningkatnya daya saing dan
perluasan pasar ekspor produk Jawa Barat.
2)

Kebijakan meningkatkan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan
barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien,
yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan dan Pengembangan
Sistem Perdagangan Dalam Negeri, dengan sasaran Meningkatnya
jumlah dan pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan termasuk
Revitalisasi Pasar Tradisional.

3)

Kebijakan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan
pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan dan
pasar tradisional, yang dilaksanakan melalui Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan sasaran :
a) Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan produsen;
b) Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa;
c) Meningkatnya tertib usaha dan tertib ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya (UTTP) serta tertib barang dalam keadaan terbungkus
(BDKT).

8.1.34. Bidang Ketransmigrasian
1)

Kebijakan Kerjasama bidang ketransmigrasian serta pengembangan
kawasan

transmigrasi,

Transmigrasi,

dengan

yang

dilaksanakan

sasaran

(a)

Program

Meningkatnya

Pengembangan
wilayah/kawasan

transmigrasi dan (b) Meningkatnya kerjasama ketransmigrasian;
2)

Kebijakan Peningkatan kemampuan dan kemandirian calon transmigran,
masyarakat Kawasan transmigrasi Lokal (Resettlement) dan warga sekitar

Adapun urusan wajib mengenai keagamaan yang merupakan kewenangan pusat,
dimana pemerintah daerah berperan dalam penciptaan iklim kondusif, keamanan dan
kenyamanan beribadah, melalui kebijakan dan program sebagai berikut :
1)

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama
maupun antarumat beragama, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan
Pemahaman dan Pengamalan Agama, dengan sasaran :
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a)

Meningkatkan pemahaman dan pengalaman agama dalam kehidupan
bermasyarakat;

b)
2)

Terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif di Jawa Barat

Kebijakan untuk mnmenimplementasikan dan mengakyualisasikan pemahaman
dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat, yang dilaksanakan
melalui Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama, dengan
sasaran terselenggaranya fasilitasi pendidikan agama (formal, non formal dan
informal)

3)

Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, yang
dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan
Agama, dengan sasaran :
a)

Meningkatnya peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga
pendidikan keagamaan dalam pembangunan;

b)

Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan sumber daya bidang
keagamaan.

8.2.

Kebijakan Pendanaan
Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, anggaran program

Tahun 2013-2018 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada
pencapaian program prioritas pembangunan, yaitu program prioritas Gubernur,
kemudian program penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi dan bantuan tidak
langsung berupa bantuan keuangan kabupaten/kota, hibah, sosial yang merupakan
prioritas ketiga.Secara umum kebijakan anggaran antara lain:
1.

Anggaran diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi
Jawa Barat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana
ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

2.

Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan
publik, melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat
efektifitas

setiap

program

dan

kegiatan

serta

melaksanakan

prudent

spendingmelalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta
perencanaan langkah antisipasinya;
3.

Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi
dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi
kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;

4.

Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 % dari
Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR
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DIKDAS 9 tahun dan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang
berkualitas dan terjangkau;
5.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan
memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama
untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis
terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas
lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;

6.

Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan
diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian penguatan struktur ekonomi regional,
pengembangan ekonomi pedesaan berbasis ‘desa membangun’, permberdayaan
masyarakat dalam kegiatan usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan
melalui kelembagaan koperasidan bentuk usaha lainnya serta dukungan
infrastruktur pedesaan;

7.

Penurunan prosentase jumlah angkatan kerja yang menganggur melalui penyiapan
SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan
sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;

8.

Dalam

mendukung

pengembangan

aktivitas

ekonomi,

pemeliharaan

dan

pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di
pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
9.

Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Jawa Barat,
Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan
pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung
sebesar 35 %, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian
eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;

10. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja
dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan
kebijakan

Pemerintah Provinsi

Jawa Barat, serta anggaran belanja yang

direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
11. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap
(fixed cost), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang
berkelanjutan (multi years);
12. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
a.

Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam
bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b.

Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan

pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang
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(principal outstanding) pada Asian Development Bank (ADB/BUDP) dan
USAID-FID berdasarkan perjanjian pinjaman;
c.

Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan
bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual
produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;

d.

Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat
yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;

e.

Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan
pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah
daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya;

f.

Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan
yang

sifatnya

tidak

biasa

atau

tidak

diharapkan

berulang

seperti

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan
sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
g.

Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan
untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan
provinsi kepada kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna
memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan
otonomi daerah;

h.

Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan
Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan
yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada kabupaten dan kota,
pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja bantuan
keuangan kepada kabupaten dan kota dan Pemerintah Desa diarahkan dalam
rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Rincian pagu anggaran selengkapnya disajikan dalam Tabel Indikasi Rencana
Program Prioritas Indikasi Rencana Program Prioritas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah, sebagai berikut:
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