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2.3 PERMASALAIIAN PEMBANGUNAN DAERAII
2.3.L Petmeselahen Penyelenggerear Ururan Pemerln,Iah Daerah
2.3.1.1 Pendidikan

Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam rangka peningkatan peran
dan fungsi stakeholders guna peningkatan mutu pendidikan dapat
tercapai dan peningkatarr mutu pendidikan agar relevan dal berdaya
saing antara lain:
a. Bclum dilaksanakannya secara sistematis upaya

rnenumbuhkembangkan budaya belajar di kalangan peserta didik
guna meningkatkan efektifitas program wajib belajar 9 tahun.

b. Belum optimalnya pemasayarakatan perpustakaan dan minat baca
pada masyaralat disertai dengan masih r,endahnya minat baca
masyarakat.

c. Masih rendahnya kapasitas pemerintah kabupaten dalam penyediaan
sarana prasarana perpustakaan.

d. Terbatasnya sarana dan prasarana sekolah serta peningkatan
i<uantitas dan kualircas gurp disetiap jenjang pendidikan, serta
pemerataan penyebarannya.

e. Masih kurangnya kesqdaran dan partisipasi masyarakat akan
pentingnya pendidikan, hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya
rata-rata lama sekolah (RLS) masyarakat pada tahun 2OL6 sebesar
6,61 tahun dan pada 2017 sebesar 6,92 Tahun dan pada tahun 2078
sebesar 6,93 tahun. HaI ini menunjukan bahwa pada tahun 2018,
rata-rata lama sekolah yang menyelesaikan pendidikan kelas \n SD
semester 2bagp siswa di Kabupaten Cianjur.

f. Masih tingginya angka puftrs sekolah (Drop out/DO) di jenjang
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

2.3.1,2 Kesehatan

Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam rangka pemerataan
layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Cianjur antara lain:
'.,L. Kondisi kinerja pembangunan bidang kesehatan yang diantaranya

derpat dilihat dari indikator Angka Harapan Hidup waktu lahir (AHH)
menunjukkan bahwa Kabupaten Cianjur pada tahun 2018 mencapai
AI{H 69,70 Tahun, meningkat O,21 persen dari tahun 2017. Jika
dibandingkan dengan AHH Jawa Barat yang mencapai 72,47 tahun,
kabupaten Cianjur mash rendah.

b. Masih tingginya kesenjangan layanan kesehatan antar tingkat sosial
el<onomi, antar wilayah, antara kawasan perkotaan dengan
perdesaan.

c. BeLum terumtrskannya upaya terobosan peningkatan aksesibilitas
layanan kesehatan yang dapat menjangkau ke wilayah-wilayah
pelosok dan terpencil serta mengurangi kesenjangan layanan
kesehatan lainnya.

d. Masih lemahnya kelembagaan/pranata pendayagunaan tenaga
kesehatan yang meliputi penyebaran, kompetensi, sistern
pengembangan karir, standar profesi, serta sistem penghargaan dan
sanksi.

e. Peningkatan status Puskesrnas menjadi Puskesmas Obstetri dan
Neonatal Emergensi 6asar: (PONED) terkendala oleh ketersediaan
lahan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan aspek-aspek
administratif lainnya.



f. Perwujudan Rumah Sakit Umum di Kecamatan Pagelaran yang
melayani penduduk di Wilayah Tengah dan Selatan Kabupaten
Cianjur masih harus dilengkapi dengan syarat-syarat pembangunan
rumah sakit umum daerah.

g. Masih lnrrangnya tenaga medis di daerah terpencil.
h. Kurang optimalnya penyediaan sarana, prasarana, a1at, obat dan

tenaga terlatih dalam penanggulangan dan pengendalian penyakit
menular maupu penyakit tidak menular.

i. Masih rendahnya penerapan pelayanan prima pada masyarakat.

2.3.1.3 PekerJaan Umum dan Penataan Ruang
Permasalahan mendasar yang dihadapi dalarn pengembangan
infiastnrktur yang diarahkan pada pengembangan wilayah secara lebih
rnerata dan terpadu antara lain:
a. Belum diselenggarakannya proses mengartikulasikan standar inti

untuk kegiatan pembinaan rserta pengelolaan infrastruktur yang
berorientasi pada peningkatan kapasitas institusional pengelola,
"penerima manfaat, serta pelaku pembangunan lainnya.

b. Belum optima-lnya koordinasi pengembangan infrastnrktur yang
niendukung sistem aktivitas dan pergerakan wilayah guna
keterpaduan perkembangan sosial ekonomi ar.tar wilayah.

c. Belum optimalnya pembinaan jalan (meliputi penyusunan pedoman
dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya
manusia, serta penelitian dan pengembangan) dalam upaya
pembentukan jaringan jalan yang meng,hubungkan pusat-pusat
pertumbuhan.

d. Belum berkembangnya pemanfaatan rekayasa teknis dalam
pembangunan jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar
pusat pelayanan di mana beberapa bagian wilayah di Kabupaten
Cianjur berada di kawasan rawan bencana yang menyulitkan
pengembangan infrastruktur.

e. Belum optimalnya kapasitas pemerintah dalam pembangunan jalan
(meliputi koordinasi pemrograrnan, penganggaran, perencanaan
teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan
jalan) untuk mewujudkan pengembangan jalan kolektor primer,
pengembangan jalan lokal primer, dan pengembangan jaringan jalan
strategis (JJS) kabupaten.

Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pelaksanaan penataan
ruang yang diarahkan pada persiapan untuk peningkatan efisiensi d.a.n
efektifitas pengembangan wilayah antara lain :

a. Belum adanya peraturan tata ruang yang lebih rinci rqntuk
mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan yaitu Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW), Pusat Kegi*tan Lokal (PKL), Pursat Pelayanan
Kawasan (PPK), serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sesuai
d.engan fungsi yang diembanraya.

b. Belum memadainya prasarana dan sarana yang dapat menunjang
fungsi pusat-pusat pertumbuhan PKW, PKL, PPK serta PPL.
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c. Belum adanya penetapan deliniasi kawasan lindung secara fisik di
lapangan, arahan untuk per"wujudannya serta pengawasan
perwujudannya.

d. Belum opdmalnya lembaga yang mengkoord.inasikan upaya penataan
d.aerah.

Belum adanya peraturan ruang daerah yang mengatur
pengembangan kawasan strategis kabupaten.
Terjadinya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan perurntukan
ruang.

2.9.1,4 Ketenteraman, Ketertiban umum, dan PeHndungan M,aeyarakat
Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengemb angan tata kelola
pembangunan bidang ke.tentraman, ketertiban umum, dan pelindungan
n'rasyarakat antara lain:
a. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana

plam dalam pengurangan risiko bencana.
b. Kurang optimalnya sistern kdtentraman ketertiban dan perlind.ungan

bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-trari
dengan dulanngan sarafla dan prasarana trantib.

c. Ivlasih rendahnya usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan
trencana dalam rangka mengurangi kerugian harta benda dan jiwa
dengan dukungan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
yang sesuai dengan kemajuan teknologi.

d' Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi aparatur hokum.
e' Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hu}nrm masih tinggi.

2.3,11.5 Sosial
Perryrasalahan mendasar yang dihadapi dalam penanganan permasalahan
s<lsial antara lain:
a' Masih rendahnya aksesibilitas perlindungan sosial yang menjamin'pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, 

- p"-b.rdiyaan
sosial dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
S.r.rsial (PMKS).

b. Relum terwujudnya pengafuran dan pengurusan penanganan
masalahmasalah sosial ke dalam kebijakan yang efektif, serasi,
teroadu, dan menuju suatu kinerja prograrl yang optimal.

c. Masih lemahnya kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam
perwujudan pelayanan kesejahteraan sosial yang melembaga dan
berkelanjutan.

d' Belum terumuskannya strategi perlindungan dan pemberian jaminan
sosial yang terintegrasi dengan program lain berkaitan dengan
penarganan masalah sosial di daerah

2.3.1,6 Tenaga KerJa

Permasalahan mendasar yang dihadapi d.alam perlind.ungan dan
perluasan lapangan kerja antara lain:
a' Belum adanya dukungan kebijakan yang memberi kemuclahan dalam

pengembangan industfi padat karya.
b. Belum tersedianya perencanaan ketenagakerjaan yang menentukan

dan mengukur besarnya masalah kesempatan kerja d.an rnasalah
ketenagakerjaan disertai perumusan kebijakan usaha yang
sislematis dan tepat.
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c. Terjadinya pengurangan lapangan kerja formal yang memberi
tekanan pada kesejahteraan pekerja informaJ.

d. Masih tingginya angka pengangguran yang disebabkan antara lain
karena tidak sebandingnya jumlah pertumb,uhan angka kerja dengan
laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi
kerja. Akibatnya, angkatan keda yang begitu besar di Kabupaten
Cianjur belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor formal.

e. Belum dimanfaatkannya UKM dalam kerangka penciptaan lapangan
kerja melalui terbukanya akses terhadap sumber dinamika
pertumbuhan internal UKM, seperti pembiayaan dan kredit, akses
pasar, teknologi dan perbaikan manajemen.

f. Masih lemahnya dukungan kebijakan pasar keda yang koheren dan
terintegrasi dengan ' sistem hubungan industrial, strategi
ind.ustrialisasi dan sistem jaminan sosial yang baik, diantaranya
yaitu suplai yang besar dari buruh terampil, aksesibilitas yang luas
terha<lap informasi mengenai pasar kerja, dan penarikan sumber
d.ana untuk jaminan sosial yahg diredistribusikan secara merata.

2.9,L.7 Pemberdayaan Perergpuan dan perlindungan Anak
Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam peningkatan kemampuan
lembaga pemerintahan dan non pemerintah dalam perlindungan
perempuan dan anak melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)
serta peningkatan potensi diri sumber daya aparat tentang
pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak antara lain:
a- Koordinasi pengembangan kelembagaan pUG, pembangunan

Frerempuan, serta perlindungan anak masih lemah.
b. Koordinasi perwujudan kebijakan yang responsif gender di berbagai

bidang belum terselenggara.

c. ivlasih rend.ahnya partisipasi anak dalam berbagai proses
pembangunan serta belum adanya wadah yang dapat mendengar dan
men5ruarakan pendapat dan harapan anak.

d. belum optimalnya perwujudan kebijakan-kebijakan perlindungan
anak yang berkaitan dengan ketidakpatutan, perlindungan, jaminan
hak anak dari komunitas minoritas untuk menikmati budaya,
rrenggunakan bahasa dan melaksanakan ajaran agamanya.

e. Belum optimalnya peran Gugus T\-rgas Trafficking dan perdagangan
orang tingkat Kabupaten dalam penanggulangan dan pencegahan
perdagangan anak.

f. Belum dibentuknya gugus tugas perlindungan anak di tingkat
Kabupaten.

2,3.1.8 Llngkungan Hidup
Pet"masalahan mendasar yang dihadapi dalam pengembangan pranata
sosial dalam perwujudan kelestarian lingkungan friaup antara lain:
a. Belum terwujudnya penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengenclalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

b. Masih rendahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan,
sumberdaya air, sumberdaya hayati, dan non hayati yang berdampak
pacla pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.



c' IVlakin meningkatnya lahan kritis akibat ekploitasi pemanfaatan
lahan yang tidak sesuai pemntukannya.

d' Relum op-timalnya pembeldayaa:r dan peran serta masyarakat ctalam
mewujudkan kelestarian 1ingkungan hidup.

2-3.1,9 Pengendalian pentluduk dan Keluarga Berencana
Permasalahan mendasar yang dihadapi d.alam penyelenggaraan fasilitasiuntuk upaya penurunan tingkat kelahirrr, *ilatui peliyanan I(Et danper;rberian advokasi dan peningkatan pelayanan komunikasi, informasi
dan edukasi kesehatan reproduksi remaja serta penataan ad.ministrasi
kepen dudukan antara lain:
a. Makin kurangnya jumlah penyuluh Keluarga Berencana di tingkat

desa.

b. IVIasih rendahnya kesad.aran masyarakat dalam peningkatan kualitas
dan ketahanan keluarga.

c. Masih rendahnya kesadaranr ber KB khususnya pada keluarga
mrskin /kurang mampu / keluarga pra sejahtera.

d' Masih t<uryt8 optimalnya ketersed.iaan alat, obat kotrasepsi bagi
keluarga miskin di tingkat kabupaten.

e' Belum optimalnya upaya penyadaran masyarakat berkaitan dengan
masalah kependudukan dan keluarga berencana.

f' Eelum terpadu dan efektifnya pelaksanaan pelayanan kesehatan
reproduksi dan penegakkan hak reproduksi.

g' Sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegasi
serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud a*am
suatu sistem Administrasi Kependudukan yirrg utuh dan optinral.

2.3.1.10 Perhubungan
Pelayanan perhubungan di Cianjur masih
permasalahan, sebagai berikut:
a. Belum optimalnya penyelenggaraar dan pelayanan anglrutan

keperintisan, sehingga masih- terdapat wilayah 
-terisolasi. 

Sistemjaringan lalu lintas untuk mendukung konektivitas wilayah,
khususnya wilayah terbelakang masih belum optimal, antara lain
belum seluruh pelosok dilayani angkutan umLrm.

b' Belum optimalnya kinerl'a perijinan/rekomendasi proyek clengapcapaian pada tahun 2oLZ sebesar sz,L4 persen 
-aaii 

target 9gpeJ:sen.

c' sarana Penerangan Jalan umum (pJU) belum mencakup seluruhwilayah.

d. Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum perkotaan dantingginya penggunaan kendaraan piiUrai yang tercermin d.ari ratatalaloadfactor angkutan kota hanya 0,S.

2.3.1.11 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Dalam upaya pengembangan "kelpmbagaan KUMKM dihad,api beberapa
perrnasalahan sebagai berikut:'
a' Kurangnya kemampuan pelaku KUMKM melakukan inovasi dalam

wirausaha, akses permodalan, promosi pemasaran d.an penguasaan
teknologi tepat guna (TTG).

rnenemui beberapa
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b. Kurang kondusifnya peruang penumbuhkembangan pelal.u KUMKM(wirausaha) bam
c. Rendahnya jumlah kopersi aktif
11' Kurangnya kuaritas dan kuantitas sarana

tertatanya pasar rakyat.
perdagangan serta belum

e. Kurang 
"terjaminnya 

perrind.ungan konsumen daram penggunaanproduk dan standarisasi produkrproduk yang d.ipasarkan.t' Belum adanya sarana, prasarema dan sDM kemeterologian.g. Kurangnya kemitraan industri kecil dan ind.ustri menengah.h. Belum berkembangnya sentra sentra industri
i. I\rlasih rendahnya daya saing produk IKM

2.3.L.12 penanaman Modal .

Permasalahan yang dihadapi terkait penanaman modal, antara lain:
a. Belum adanya kepastian waktu penyelesaian proses perizinan
b. Belum adanya kepastian.:ir'*1"r, biaya yang h^rus dibayar untuklnemperoleh suatu jenis izin; Hal ini aiseUr.lk"r, belum ada d.asarhukum t

2.3.1.13 Kepemudaan dan Olahraga
Ferinasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengembangan potensikepemudaan dan olal. raga-, antara lajn:
c' Pembangunan keolahragaan saat ini berkaitan dengan pembinaankeolahragaan yang belum tertata secara sistr:matis intara oiahragapendidikan di ringkungan persekorahan, ourrraga rekreasi dilingkungan masyarikat, 1.r, ourrogu-p.".tasi untrik kelompok elitatlit yang menjadi turang punggung x^bupaten cianjur dan pentaskompetensi olahraga nasiorrat;
d. Masih terbatasnya sarana dan prasana kepemudaan untukmewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebihberkualitas dan mandiri.

2,3.1.14 Kebudayaan
Permasalahan mendasar yang dihadapi clalam pengembangan budayaantara lain:
a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat daram pengembanganbudaya.

b' Masih b3lum optimalnya pelestarian seni da:r budaya daerah padamasyarakat 
- cianjur, *.hingga dikhawatirkan dJrrgr.n semakingencarnya budaya barat masuk maka akan 

- 
rri.r.g"kibatkanterlupakannya seni dan budaya d^"oh, serta **.ir, rendahnyaperan pemerintah dalam pelestarian seni dan budaya daerah,khususnya untuk ngaos, mamaos dan maenpo.

2'3'I'"15 Kehidupan Beragama dan Aktualisasi Akhlakul Karimah
Permasalahan mendasar yang dihadapi daram pembangunan kehictrupanberagarna dan upaya -.rrg*t tr.li";Jik;Iii.i-.rilai akhlakul kanmah
d *lam pembangrrnan Kabt,p-"t.r, cl"".1"i 

^it*f Uir,
a' Belum adanya pengaturan pengembangan sarana dan pra$aranaibadah yang tepat Jesuai dengan kebuluhan pengembangan umatberagama itu sendiri serta mampu menciptat<an te[rr.u""ri rridup diantara umat beragama.

DID 
'



l:. Bel,m kuatnya per-wujudan sikap toleransi serta masih
berkembangnya sikap fanatisme berlebihan atas keyakinan f agamayaJrg dianut dapat memicu munculnya masalah dalam keruhlnan
antar umat beragama.

c' Kurangnya pembinaan generasi muda agar memiliki budaya kuatberintikan nilai-nilai agama yang d.inamis d.an relevan dengan
realitas kemajuan di era globalisasi.

d' Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya meningkatkan
pengetahuan dan pernahaman ajaran agama ."t irrgg* perwu3udan
landasan _moral, spirituar, serta itita dalam 

- 
kehidupan

bermasyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan masih
lemah.

e' Masih lemahnya upaya penumbuhkembangan motivasi diri para
pelaku pembangunan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai akhlakul
karimah dalam pembangunan.

2.3.L.16 Pertanian
Permasalahan mend.asar yang afrraaapi dalam pembangunan pertaniap,
antara lain:
a' Fara pelaku usaha ktrrang terampil mengorgarlisasikan dirinyadalam mengakses informasi p*.u.i tet<noi6si] permodalan, d;strmberdaya lainnya, sebagai upaya untuti meningkatkan

produktivitas, elisiensi usaha, pendapatan, dan kesr:jahteraannya.b. Pengembangan produk agribisnis yang memanfa.ik*r, keunggulan
lokal dan menata sentra-sentra agrltisnis unggulan belum optimal.c. Daya dukung infrastnrktur bEtum optimal d.alam menunjang
produksi dan pemasaran pertanian.

2.3.7,,L7 Kelautan dan perikanan

Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengembangan perikanan,
antara lain:
a' Relum optimal mengidentifikasikan potensi kawasan pesisir dan

kelautan secara rinci yang memudahkan penciptaan iklim konclusif
untuk investasi sebagai dasar bahan promosi investasi.

b' Belum berkembangnya sarana dan prasarana penunjang produksi
1+" n-."golahan serta pemasaran hasil pengembang€Ln potensi pesisir
dan kelautan dalam rangka peningl<atan produksi daerah dan
pemenuhan konsumsi lokal.

c. Masyarakat masih cend.erung bercorak agraris
mampu memanfaatkan potensi kawasan pesisir
rnenjadi tempat tinggalnya.

sehingga kurang
dan kelautan yang

d. Keterbatasan tenaga penyuluh perikanan.
e' Kualitas sumber daya manusia petani ikan rnasih rend.ah.

f. Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran.

g. Kurang dapat memanfaatkan pkses permodalan.
2.3. 1. I I KeBariwisataan

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan tata kelolapembangunan pariwisata antara lain:
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a. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan,

t.
c.

piemeliharaan, dan kenyamanan destinasi pariwisata.
K.urang tertatanya objek wisata.
sarana dan prasarana penduln:ng belum sesuai dengan standar
pariwisata.

d. K.urangnya promosi pariwisata.
e Infrastruktur menuju destinasi wisata belum memad.ai.
f. Krrrangnya event pariwisata.
g. Belum ada invstasi di bidang pariwisata

2.3.1.19 Perdagangen

Dalam upaya pengembangan tata kelola pembangunan bidang
perdagangan dihadapi permasalahan sebagai berikut:
a. Kurangnya kualitas dan kuantitas darana perdagangan serta belum

tertatanya pasar ratrryat.

tr. Kurang terjaminnya perlindungan konsumen dalam penggunaan
produk dan standarisasi prodrik-produk yang dipasarkan.

c. Belum adanya regulasi te;ptang penataan dan pemberdayaan pKL.

d. Belum adanya sentra-sentra perdagangan.
e. Belum adanya pengaturan penjualan per komoditi.

f. Belum adanya sarana, prasarana dan sDM kemeterologian
2.3,1.20 Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan tata kelola
pemLrangunan perindustrian antara lain:
a. Kurang tertatanya kluster ind.ustri yang mengakomodasi kemampuan

inovasi dan diversifikasi produk industri, komoditi lokal, kemuclahan
akses perijinan dan permodalan bagi industri kecil.

b. Kurangnya kemitraan industri kecil ctan industri menengah.
c. Belum adanya regulasi tentang rencana pengembangan industry

kabupaten (RPIK) bempa perda.

d. Belum adanya sentra industri.
e. Belum tersedianya kawasan peruntukan industry dan zona industri.
f. Masih rendahnya daya saing produk IKM.

2.3.1.21 Kepegawaian

Perrnasalahan mend.asar yang dihadapi dalam peningkatan kapasitas
SDM aparatur, antara lain:
a. Belum terselenggaranya penilaian kompeterrpi yang menjamin

tersedianya informasi progresif yang akurat, handal, d.an
kourprehensif mengenai taraf kemampuan kritis sumber d.aya
manusia yang dimiliki organisasi pemerintakr daerah.

b- tselum optimalnya kesiapan aparatur Negara d.aJam mengantisipasi
pr:oses demokratisasi sehingga mampu memberikan pelayanan yang
d.qpat memenuhi aspek frarisparansi, almntabilitas, dan kualitas
ldnerja organisasi pemerintah daerah yang prima.

c. Penetapan formasi pegawai belum terselenggara secara optimal.
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d. Belum diterapkannya budaya kerja untuk pengembangan jati cliri,
sikap dan perilaku aparatur negara sebagai pelayan* *"*yarakat,
pengembangan kerl'a sama dan dinamika kelompok, memperbaiki
kebijakan publik, memperbaiki pelaksanaan manajemen d.an
pelayanan masyarakat, memperbaiki pelaksanaan irrrg.*""urr,
evaluasi kinerja dan penegakan hukum secara konsisten.

Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam peningkatan penataan
kelernbagaan dan ketatal.aksunaan organisasi pemerintah daerah antara
lain:

struktur pemerintahan belum menunjukkan responsif terhadap
.kepentingan masyarakat luas, sistem manajemen pemerintahan yang
herkembang secara efektif, pelayanan publik d.i Daerah yang efisien,
ser:ta transparansi pengambilan kebijakan dan akuntabilitas pubtik
yang meningkat.

Masih lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintah kabupaten, di
antarannya meliputi masih ddanya tumpang tindih tupoksi dalam
penyelenggaraan kewenangan antar instansi dan r:nit keq'a d.alam
pemerintah kabupaten] belum optimalnya sarana prasarana
pemerintah, masih adanya ketidaksesuaian antara sifat pekedaan
dengan bentuk organisasi, masih adanya ketidakseimbangan antara
beban kerja dengan besaran organisasi, serta kelembagaan
pemerintah yang belum sepenuhnya berd.asarkan prinsip organisasi
yang efisien dan rasional.

b.

2.3.1.22 Hukum dan Hak A.sasi Manusla {HAM}
Perrnasalahan _mendasar yang dihad,api dalam peningkatan kinerja
Pemerintahan Daerah d.alam pengelolaan- aspek politik, hui<um dan HAil,
antara lain:

Masih_ lemahnya_pengembangan kelembagaan yang mencakup aspek
formulasi kebijakan, perenclnaan, penganggu.rr.i, dan penetapan
peraturan; aspek peranan dan tanggungiawab lembagi Negara,
penaerintah, dan masyarakat; aspek sistem o:rganisasi lembaga
pemerintah di berbagai sektor, rembaga Negaia, d.an lemba[a
mresyarakat; aspek insentif dalam pembangunan yang mampu
meningkatkan inovasi masyarakat daram p.*b*rrgrnan; dan aspek
kerangka legal yang lebih memperhatikan kondisi-masyarakat yang
beraneka ragam.

Masih lemahnya penegakan hukum yang mengakibatkan upaya_
upaya pemantauan dan pengawasan yang dilakr:kan tidak efeldil danberdampak pada menurunnya tingkr.i t"!"r" ayaan masyarakat padapemerintah.

Peraturan daerah masih banyak yang belum d.isesuaikan denganp_eraturan perundang-undangan lebih tinggi yang baru, sehingga
dapatmenghambatpenyeleng-garaanpemerii-t"li.r.
Belum dipahaminya budaya hukum sebagaimana sehanrsnya oleh
masyarakat maupun oleh pemerintah.

b.

c.

d.
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2.3,1.23 llmrr pengetahuen dan Teknologl UPTEKI
Dalam upaya penciptaan pranata kerembagaan dalam pengemb anganilmu pengetahuan dan teknorogi, *"."r"r, ,""* dihadapi adarah:

Masih re'dahnya kapasit"as pemerintah Kabupaten darampengembangan ilmu pengetahr*, dr.r, teknoiogi (IPTEK).
Belum dimanfaatkannya sistem informasi lingkungan sebagai acuanbagi pembuat keputusan atau kebijaksar.u"fr iingaungan terutamasaat mengkaji apakah proyek/kegiatlnnya akan *E.r.it ringkunganeli.mana- program-program p.*b"rrg..nln belum berorientisi pad.apola pembangunan yang berkelanjutin berbasis kelestarian dan dayadukung lingkungan. atiu ticak, dan apakah ada dampak pentingyang perlu ditanggulangr agar dampak tersebut dapat dili;;;A atauclihindarkan dengan cara menerapkan IprEK/teknorogi. e

Belum berkembangnya upaya arih teknologl untuk pengembangan
kernampuan memanfaatkan- dan menguasai ilmu pengetahuan danteknologi. r

2'3'2 Permesalahan Daerah yarg Berhubungar dengan prioritas Daerah
Da'lam rangka peningkatan capaian visi dan mis:i Kabupaten CianjurTahurr 2a76-2o2l,setara Ieoritik, p"*"rrr"un Rencana Keg.a pemerintah

Daerah terlebih dulu diawali oleh proses analisis mendilam terhadappersoalan yang muncul atau dipeikirakan terdapat dalam dinamikapencapaian visi dan misi, oleh karenanya perumusan masalah yang telah,
::"q""g .rnaupun yang akan dihadapi *.".;"ai sebuah hal yang tidak boleha+inaarl, 3g3f *et anti"*a dapat teq'aga 

-korelasi 
yang positif antara visi,misi, serta kebijakan yang tepai urntuti ,i."""p"i sasaran yang diharapkan.

a.

b.

c.

Tabel 2. 69
Permersalahan Pembangunarr Daerah yang Berhubungan Dengan

Prioritas Daerah
Prlor,{tas
l)aerah

Peningkatan
infrastruktur,
tata ruang
dan
Iingkungan
hidup

Permasalehan

Peningkatan kinerja layanan
Infrastruktur jalan dan jembatan
Peningkatan cakupan layanan air
baku untuk air minum, sanitasi,
dan irigasi
Peningkatan kinerj a kelembagaar,
peran serta masyarakat dan
ketersedian data yang update
untuk percepatan implementasi
pembangunan infrastr:uktur

Rekomendasl
Masih rendahnya -keters.df"an
infrastruktur serta lingkungan yang
sehat dan nyaman

D -a D ', hul,N r/-r- ^'
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No Ftlorltas
Doerah Permaselahan ReLomcndesl

2. Peningkatan
sosial
keagamaan

Masih tingginya penduduk - di
Kabupaten Cianjur yang berada
dibawah garis kemiskinan pada
tahun 2017 sebesar 11,41 persen.
Masih rendahnya aksesibilitas
perlindungan sosial yang menjamin
pemenuhan kebutuhaa dasar,
pelayanan sosial, pemberdayaan
sosial dan jaminan sosial bagr
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS).
Belum tersedianya
rehabilitasi sosial

rumah

Terbatasnya ld.pangan pekerjaan dan
kompetensi angkatan keda yang
tidak sesuai dengan kebutuhan
lapangan pekerjaaan.

n,

Belum optimalny@
untuk menyelesaikan persoalan
rendahnya kemampuan ekonomi
masyarakat yang berdampak pada
rendahnya angka melanjutlan dari
SD/MI atau yang sederajat ke
SMP/mts atau yang sederajat dalam
upaya penuntasan pendidikan dasar 9
tahun

Peningkatan Pendapatan
masyarakat melalui prograrn
penanggulangan kemiskinan,
yaitu pengembangan usaha
ekonomi produktif
Pelaksanaan pelatihan
berdasarkan unit kompetensi.
Pembinaan lembap;a pelatihan
kerja swasta.
Pengelolaan informasi pasar kerja.
Peninl$<atan pemberdayaan fakir
miskin dengan peningkatan
Pendidikan dan ketrampilan,
permodalan
Pemberdayaan mas;yarakat desa
melalui Badan Us$a Milik (BUM)
Desa.
Penguatan kelembagaan TKpK
Updating data BDT

3. Peningkatan
pendidilan
da:r
kebudayaan

r Pembangunan Ruang Kelas
SD dan SMP

r Pembangunan SMP sattr
pada Sekolah Dasar Negeri

r Pembangunan SD dan
berdasarkan jarak tempuh
masyarakat.

r Pemberian insentif Bagi Gurr- SD
didaerah terpencil

o Pendidikan gratis Paket B dan C.

Ban"r

atap

SMP
dari

4.

5.

Peningkatan
kesehatan

Peningka.tan
ekonomr

Kondisi kinerja pembangunan
bidang kesehatan yang diantaranya
dapat dilihat dari indikator Angka
Harapan Hidup vaktu la"trir (AHH)
menunjukkan bahwa Kabupaten
Cianjrrr pada tahun 2OL6 mencapaj
AHH 69,18 yang masih lebih rendah
dibandingkan dengan AHH Jawa
Barat yang rnencapai 7O,25 poin.
Tingkat ketersediaan puskesmas
yang masih kurang dibandingkan
dengan jumlah penduduk yanglada
dan perlunya peningkatan Jt*t 

"Puskesmas menjadi puskesmas
Obstetd clan Neinatal e-".g"rr"i
Dasar (PONED) terkendala -oleh
ketersediaan lahan, tenaga
kesehatan, sar€rna dan prasaran"a,
dan aspek-aspek administratii
lainnya.
Perwujudan Rumah Sakit Umum
Daerah di Kecamatan pagelaran,
Sindangbarang dan Campaka yang
melayani perrduduk . di Wilayah
Tengah dan -Selatan Kabupaten
Cianjur masih harrrs dilengkapi
dengan syarat-syarat pembangunan
rumah sakit umum daerah.

Peningkatan kualitas layanan
kesehatan
Perbaikan kualitas gizi
ma.syarakat
Peroaikan peiaksanaan sistem
rujukan
Pemanfaatan pembiayaan yang
tepat guna clan tepat sasaran
Pemerataan akses dan mutu
pelayanan kesehatan
Peningkatan terhadap akses air
bersih dan sanitasi dasar yang
layak
Pembangunan Puskesmas dan
Puskesmas PONED
Pembangunan Rumah Sakit
Urrtum Daerah dwilayah tengah
dan selatan

Masih Renaahnya eeffiE[fiif
Ekonomi dan Investasi Daerah

Pening[atan Investasi daareh
melalui kemuclahan berusaha
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Prloritas
Dar:rah

ningkatan
ribirsnis dan
riwisaJa

:ningkatan
ta ke]ola
:merintahan

Permagdahan Rckomendaai

r Belum optimalnya Pengembangan
produk agribisnis yang
memanfaatkan keunggulan lokal dan
menata sentra-sentra agribisnis
unggulan.

. Daya dukung infrastruktur belum
optimal dalam menunjang produksi
dan pemasaran pertanian.

o Sarana dan prasarana pendukung
belum sesuai dengan standar
pariwisata.

r Kurangnya promosi pariwisata.
r Infrastruktur menuju destinasi

wisata belum rnemadai.
o Kurangnya event pariwisata.
r Belum ada invstasi di bidang

pariwisata.

. Pengembangan produk agribisnis
yang memanfaatkan keunggula:r
Iokal dan menata sentra-sentra
agribisnis unggulan melalui
t'antuan modal usaha dan
pembangunan infrastmktur

. Pengelolaan kawasan strategis
prriwisata. Peningkatan kuantitas
dan kualitas destinasi wisata yang
ada di Kabupaten Cianjur akan
berdampak pada munculnya
berbagai jenis lapangan usaha
bagi masyarakat yang mendukung
pariwisata seperti penginapan,
kuliner, souvenir, transportasi- bahkan jasa pendampingan bagi
wisatawan.

r Belum optimalnya I penerapan
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
sebagai indikator pelayanan publik
karena keterbat-asan sumber daya
dan regulasi, termasuk dalam hal
dukungan pembiayaan dalam
pelaksanaannya;

. ,3elum optimalnya pemanfaatan
teknologi informasi dalam pelayanan
publik;

. Percepatan pelaksanaan reformasi
birokrasi dengan penerapan SPM
dan perecepatan pembangunan
dan pengembangan sistern
informasi

. Memperkuat komitmen pimpinan
terhadap pelaksanaan reformasi
birokrasi

. Di'perlakukannya sistem reu.tard
and punishment

Sumber: Hasil Pengolahan Bappeda 2019

2.3.3 Matrlk Permasalahan Yang Berhubungan deugan Penyelenggaraatr
Urursan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi yeng telah dilaksanakan pada Indikator
Kinerja Sasaaran RPJMD dan Indikator Kinerja Program Tahun 2018 yang
tet'bagi kedalam 3 aspek umsan pemerintahan, maka diperoleh beberapa
permasalahan serta rekomendasi untuk menetapkan isu dan prioritas
pembangunan di tahun 2o2o. Adapun beberapa perrnasalahan yang
mun rul, €rdalah sebagai berikut:

Tabel 2.70
Matrik Permasalahan Yang B erhubun gan Dengan penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Daerah
iIfisan Pem,aealahan

Pendidikan a Belrrm
secara

lenggarakannya integrasi pemanfaatan data pokok
dan sistematis.

Belgm optimalnya upaya aarobos"n untuk ffirendahnya kemampuan ekonomi masyarakat yang berdampak pa.da
rendahnya angka melanjutlan dari SD/MI atau yang sederajat ke sMp/mts

ntasan pendidikan dasar 9 tahun.
Belum dilaksanakannya secara sisiernatG upaya .ne@
budaya belajar di kalangan peserta didik guna meningkatkan efektllitas

Belum optimalnya pernasayarakatan perpustakaan dan minat baca pada
masyaralat disertai dengan masih rendahnva minat baca masvarakat.
Masih rendahnya"kapasitas pemerintah kabupaten dalam penyediaan sarana

Terbatasnya sarana dan prasarana sekolah serta peningkatan kuantitas dan
kualitas zuru disetiap ieni
Masih tingginya angka putus sekolah (Drop outlDO) di jenjang s;kolah Dasai
dan Meneneah



Pemerintoh Cionjur
U
Kobupoten

Urusan

Ketenteraman,
Ketertiban
Umum, dan
Pelindungan
Mas5,rrrakat

KAaGiIa;e{a
dilihat dari indikator Angka Harapan Hidup waktu lahir (AHHI menunjukkan
bahwa Kabupaten Cianjur pada tahun 2018 mencapai AHH 69,70 yang masih
lebih rendah dibandi denpan AHH Jawa Barat

I(esel'ratan

Belum terwujudnya upaya peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan yang
dapat menjangkau ke wilayah-wilayah pelosok dan terpencil serta mengurangi

lemahnya kelemtragaan,/pranata pendayagrrnaan tenaga kesehatan
yang meliputi penyebaran, kompetensi, sistem pengembangan karir, standa"r
profesi, serta sistem penshargaan dan sanksi.
Pening!<atan stal:s Puskesmas menjadi
Emergensi Dasar (PONED) terkendala
kesehatan, sarana dan prasarana, dan as

ketersediaan lahan, tenaga
administratif lai

PusI
oleh
ek-a

Perwujudan Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Pagelaran,
Sindangbarang dan Campaka yang melayani penduduk di Wiiayah Tengah
dan Selatan Kabupaten Cianjur masih harus dilengkapi dengan syarat-syarat

an rumah sakit umum daerah.
f Masih kurans:nva tenaga medis di daerah temenci
g Kurang optimalnya penyediaan sarana, prasararna, alat, obat dan tenaga

terlatih dalam penang;ulangan dan pengendalian penyakit menular maupun
t tidak menulaf.

h Masih rendahnya penerapan pelayanan prima pada masyarakat.
i Masih rendahnya angka ODF (Open Def:cation Free) atau Stop Buang Air

Stunting (pertumbuhan anak 1000 hari kehidupan tidak
sesuai densan normal) masih tinssi
Belum diselenggarakannya proses mengartikulasikan s tandar inti un hrk
kegiatan pernbinaan serta pengelolaan infrastruktur yang berodentasi pada
p enin glratan kapasitas institusional pengelola, pen erima manfaat, s erta

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

Belum optimalnya koordinasi pengembangan infrastruktur yang mendu.kung
sistem aktivitas dan pergerakan wilayah guna keterpaduan perkembangan

Beltrm optimalnya pembinaan jalan (meliputi penyusunan pedoman dan
standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta
penelitian dan pengembangan) dalam upaya pembentukan jaringan jalan yang

Belum berkembangnya pemanfaatan rekayasa teknis dalam pembangunan
jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan di mana
beberapa bagran wilayah di Kabupaten Cianjur berada di kawasan rawan

Belum optimalnya kapasitas pemerintah dalam pembangunan jalan (meliputi
koordinasi pemrograman, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan
konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan) untuk mewujudkan
pengembangan jalan kolektor primer, pengembangan jalan lokal primer, dan

peraturan tata ruang yang ih rinci untuk mewujudkan
pusat-pusat pertumbuhan yaitu Pusat Kegiatan Wilayah [PKW), Pusat
Kegiatan Lokal {PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), serta Pusat Pelayanan

Belum memadainya prasarana dan sarana yang dapat menr,rnjang fungsi
sat-pusat pertumbuhan PKW. PKL. PPK serta PPL.

Behrm adanya penetapan deliniasi kawasan lindung secara fisik di tapangat
arahan untuk perwuiudannva serta penqawasan perwuiudar,rnva.

i Belum optimalnya lemiiaga yang meng!<oordiilasikan dpaya penataan daerah.

Belum adanya peraturan ruang daerah yang mengatur pengembangan
kawasan strategis kabupaten.

Perlu adany'a penguatan regulasi terkait pelaksanaan ketentraman ketertiban
dan perlindungarr bagi masyarakat dengan penelaahan kembali regulasi yang
ada

b Kurang optir4ainya s*istern ketentraman ketertiban dan perlindungan bagi
masyarakat dahm menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan
dukungan sarana dan prasarana trantib.

c Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM pelakrsana ketentraman ketertiban
dan pertrindungan bagi masyarakat



C
Pemerintoh Kobupoten Cio4iur

No Ferrnnlntqh
dMa

dan penggrangErn risiko benc.zura,
e Masih rendahnya usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan bencana

dalam rangka mengurangi kerugian harta benda dan jiwa dengin dukungan
sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang .sesuai dengan
kemaiuan teknolosi.

I Maslh kuransnva tenaga PPNS Penwidik Pcoaurai Nr.oeri Sinill
5 Sosial a d$E-renffi@""* menjamln

pemenuhan kebutuha;r dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan
jaminan sosial baei Penyandane Masalah Keseiahteraan Sosial TPMKS).

b Masih lemahnya kerna
*__-pSlgy44an kesej ahteraan s o sial yan g melembaga dan berkelaniutan.
c Belum terumuskannya strategi perlindungan dan pernberian iaminan,sosiat

yang terintegrasi dengan program lain berkaitan dengan penanganan masalah
sosial di daerah.

d Belum optimalnya validasi dan verifikasi data kemisliinaffi

-e Eelum tersedianya kritgria kemiskinart daerah
I ljelum tersedianva rumah rehabilitasi sosisl

6 Tenaga Kerja a Belum adanya dukungan kebijakan yang membe:ri kemudahan dalam
pengembanga4 kegiathn pembangunan yang bersifat padat karya.

b Belum tersedianya perencanaan ketenagakerjaan yang menentulian aan --mengukur besarnya masalah kesempatan kerja dan masalah ketenagakerjaan
_disertai perumfisan kebiiakan usaha yang sisiematis dan tepat.
c Masih tingginya angka pensangguian-yangAiim

tidak seimbangnya jumlah pertumbuhan angka kerja dengan laju
pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi kerja.
Akibatnya, anglratan kerjr. yang begitu besar di Kabupaten cianjur belum
terserap secara oqtimal olgh sektor-seBtor fo:!gal.

d Keberadaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Me:nengah)yang belum
b grkgqbanH sebagaimqni" rlr LSlISJgj__e Masih lemahnya dukungan kebijakan pasar kerja yang koheien aan
terintegrasi dengan sistem hubungan industrial, strategi industrialisasi dan
qjqtem jaminan sosial yang baik.

f Masih sedikitnya kegiatan Job fair dalam ranglim@
4engan dunia usaha/indrrstri.

g Masih rendahnya kompetensi tenaga ka{
tersedianya Balai Latihan Keria (BLK) di Kabuoaten Cianiur.

7 Penrberdayaan
Perernpuan dan
Perlindungan
Anak

a Koordinasi pengembangan l<elembagaan euo lren!a@"
= P="*bilgu.nqn psrempuan, sgrtg_gellggg.g+n anak masih lemah.
b Koordinasi perwr.rjudan kebijakan yang responsif *tde;Aiberbagaj bidang

belum optimal

C Masih rendahnya partisipasi anak dalam teiba
belum optimaln5ra wadah yang dapat me ndengar dan men5ruarakan pendapat
dan harapan anak.

d pelym optimalnya per:urujudan
berkaitan dengan ketidakpatutan, perlindungan, jaminan hak anak dari
komunitas minoritas untuk menikmati budaya, rienggunakan bahasa dan
melaksanakan aiaran aqarnanva.

tingkat Kabupaten dalam penanggurangan dan pincegahan perdagangan "
anak.

8 Lingkungan
Hidup

a P.Ig* terwu -
lingkungan hidup yang meliputi perencanaari, f,emant'aatan, pen gendalian,
pqmeliharaarr, pen gawasan. d an peneBakan hukrrm _

Masih rendaffiya pA
sumberdaya air, sumberdaya Lrayati, dan non trayati yang berdarn;relk pada
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

b

c Makin meningkatnya lahan kritis akibat ekploitasi pemanfaatan lahan yang
-- !l$fk ""sg.i 

pqrultpkptly., _d Belum optimalnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat daiam
mewuiudkan telestarian linekunsa.n hiduo.

9 Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Bererrcar.'.a

a Masih lorrangnya jumlah penyuluh xetuarga a-r@
b Masih rendahnya kesadaran masyi I

ketqhanan keluarga
c Masih rendahnya kesadaran ber-KB khusuinya pacta keluarg;misWffi;

nlampu/ keluargqpra sejahtera.



Pemerintoh Cioniur
U
Kobupoten

I{o Urusan Petuaralahen
d Masih kurang tersedianya alat, obat kotraieps@

tingkat kabupaten.
e Belum optirnalnya upaya penyadaran masyarakat berkaitan dengan m-salah

kependudukan dan keluarga berencana.--:----=-?-I llelum terpadu dan efektifnya pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi
dan penegakkan hak reproduksi.
Sumber data kependudukan belu
terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu
Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal.

serta
sistem

g

10 Perhubungan Masih rendahnya pengawasan
Muatan Sumbu Terberat (MST)
kelasnya; dan

a terhadap kendaraan yang melebihi standar
pada jaringan jalan yang tidak sesuai dengan

Belum optimalnya fungsi terminal tipe B yang berperan sebagai pusat sistem
transportasi sebagai pendukung fungsi koleksi dan distribusi Center Business
District (CBD) Cianiur.

b

11 Koperasi, Usaha
Kecil, Dan
Menengah

a Xurangry
akses permodalan, promosi pemasaran, penguasaan teknologi tepat guna

. (TTG), dan pengemlangan iqFubator bisnis. _ _b Kurang kondusifnya peluang penumbukembangan pelaku KUMKM
(wirausaha) baru.

c Kuranqttya tingkat parfispasi anssota dalam keeiatau usaha kooerasi.
d Daya saing produk koperasi UMKM masih rendah.

L2 Penanaman
Modal

a Kurang ter-update-nva profil investasi daerah.
b Masih rendahnfa investor untuk menenamkan investasi di Cianirrr Selai

13 Kepemudaan dan
Olahraga

a -Feffiansunffi--[4 ffi-EmEffiaan
keolahragaan yang lielum tertata secara sistematis antara olahraga
pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di linglrungan
masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok elit atlit yang menjadi
tulang punggung Kabupaten Cianjur dan pentas kompetensi olahraga
nasional;

b Masih terbatasnyi s
qktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri.

14 Kebudayaan
1 _ Iqsilr rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan budqya.
b Masih rendahnya kesadaran untuk menjaga, merawat dan promosi warisan

budava lokal.
15 Kehidupan

Beragama dan
Aktualisasi
Akhlakul
Karirnah

Belum adanya pengaturan pengembangan sarana dan prasarana ibadah yang
tepat sesuai dengan kebutuhan pengembangan umat beragama itu sendir-i
serta mampu menciptakan kerukunan hidup di antara umat berasama.

a

Belum kuatnya perwujudan sikap'toleransi se*a masih berkembangrra siktF
fanatisme berlebihan atas keyakinan/agama yang dianut dapat memicu
munculnya masalah dalam kerukunan antar umat beragama.

b

c Kurangnya pembinaan generasi muda agar memiliki budaya kuat berintikan
nilai-nilai agama yang dinamis dan relevan dengan realitas kemajuan di era
globalisasi.

d Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya meningkatkan
pengetahuan dan pemahafil€ul ajaran agarna sehingga perwujudan landasan
moral, spiritual, serta etika dalam kehiduparn bermasyarakat dan dalam
penyelenggarqam pemerintah an masih lemah.

e Masih lemahnya upaya penumbuhkembangan motivasi diri tart pelaku
pembangunan untuk mengaktualisasikan nllii-nital akhlaln:l karimzrh-dalam

f Belum optimalnya implementasi gCrak"n
masyarakat.

16 Pertanian a Para pelaku usaht
mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberda5ra lainnya,
sebagai upaya 

- 
untuk meningkatkan produktivitas, efisien-si ,s"[.rr,

_ pendapgtan, dan kegejahteqsannJa. *b Pengembangan produk
Lnenat+ sentra-sentla agribisnis unggulan belum optimal. *c l)aya dukung infrastruktur belum optimal dalam menunjang produksi da:r
Demasaran pertanian.

t7 Perikanan kawasan pesisir dan kelautar,r
iklim kondusif untuk investasi

a Belum optimal mengidentifikasikan polensi
secara rinci yang memudahkan penciptaan
sebagai dasar bahan promosi investasi.

b Belum berkembangn5ra sarama dan prasarana penunjang produksi dan
pengolahan serta pemasaran hasil penger.nbangan potensi pesisir dan
kelautan dalam rang!<a peningkatan produksi daerah dan pemenuha::
konsumsi lol<al



n
. Pemerintoh Kobupoten

Uruean

Kepariwisataan

Perdargangan

Perindustrian

Kepegawaian

Hukurn dan Hak
Asasi Manusia
(HAM) 

t

Cionjur

Masyarakat masih cenderung bercorak
memanfaatkan potensi kawasan pesisir
tin

agraris sehingga
dan kelautart yang

kurang mampu
menjadi tempilt

d Keterbatasan i h perikanan.
e

f
manusia petani ikan masih rendah.

memanfaatkan akses

kenvamanan destinasi
masyarakat terhadap pengelolaan, pemeli.haraan, dan

b Kurang tertatanya obiek wiJiti.
c Sarana dan prasar"n

deitinisffi
g
e

f
Belum ada i"wstasi di
Kurangnya kualitas dan le€intitas n
tertatanva pasar rakvat.
Kuralg terjaminnya perlindungan kon
standarisasi produk-prodrrk yan g dipasarkan.

tentang penataan dan
d Belum adanya sentra-ientra
e Belum adan ran penirralan per komoditi.

Be.lum rana dan SDM

{urang tertartanya lilu
dan diversifikasi produk industri, komoditi lokal, kemudahan akses perijinan
dan permodalan baei industri kecil,

ikecil dan industri
L regulasi tentang rencana pengembangan
Perda.

d Belum adanva senira industri
e lslum tersedianyq. kawasan p.nrntukanffi
f Masih rend daya sains produk IKM.

P"l"* terselenggaranyi
informasi yang akurat, handal, dan komprehensif mengenaitaraf kemampuin
sumber daya manusia yang dimiliki perangkat daerah.

Penetapan formasi pegaw

Belum diterapkannya budaya t<er.ja apalattrr yang
dalam melaksanakan tugasnya serta mlhyani masyaralrat.

Belum optimalnya penyelan

Masih perlu ditingkatkan kesadaian
pemerintah daerah (gerakan Subuh berjamaah dan ashar mengaji).

Masih_ Iemahnya pengembangan
formulasi kebijakan, perenc,rnaan, penganggaran, dan penetapan piratuian;
aspek per€rn€rn dan tarrggungjawab lembaga Negara, pemerintah, dan
masyarakat; aspek sistem organisasi lembaga pemerint^tr di berbagai sektor,lembaga Negara, dan lembaga masy*:rakat; aspek insentif dalampembangunan y*g mlrpu nleningfuatkan inovasi masyarar*t dakrmpernbangunan; dan aspek kerangka legal yang lebih memplrhatikan kond.isimasyarakat yang beraneka ragam.

Masih l.muhnVi

fT:Ii::: d* q:"e."*,1san yang dilakukan tidak efektif dan b";,h;p"kpada menurunnya tingkat kepeicayaan masyarakat pada pemerintah.
Peraturan daerah masih Uany
perundang-undangan lebih tinggi yang baru, sehingga dapaimenghambat

Belum dipaharninya, budaya hukum
masyarakat maupun oleh pemerintah.

Masih banyaknya peraturan daerah tan
saat ini.

f Belum optimalnya ngan hulrum Aparatur Negara.



No _gllsngUrusan Pemasdaharr
23 Ilmu

Pengetah.uan dan
Teknologi (IFTEK)

Masih rendahnya
1tn1q pengetahuan

kapasitas perneffitah
dan te4rologi (IP"Efq.

Kabupaten dalam pengembangana

b Belumaimanraatt<ffi
pembYat keputusan atau keb{jaksanaan lingkungan terutama saat mengkaji
apakah proyek/kegiatannya akan merusal;fngkungan di mana progr*ri- "

program pembangunan belum berorientasi pada pola pembangun"r, yur,g
berkelanjutan berbasis kelestarian dan daya dukung lingkungin. atau tiiat<,
dan apakah ada dampak penting yang perlu ditanggutangi agar dampak
!9ry1but dapat dil<urangi atau dihindarkan denganiara menerapkan
IPTEK/teknologi.

c Belum berkembangnya upaya itifi tet<n
kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu p-ngetahuan-dan tekn ologi.

Sumber : U ctsil f eng o[ahanEapF;4, 2m

2.3.4 Permasalahan llasil., Evaluasi
Dasar ldentifikasi Isu Strategis

Berdasarkan evaluasi terhadap
pemerintahan pada tahun 201g dan dan
beberapa isu strategis sebagai berikr{t.

. 
RKPD Tahun 2018 Untuk

capaian kinerja penyelenggaraan
permasalahan dapat diidentifikasi

' Tabel 2.7L
Matrik Permasalahan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 201g

Untuk Dasar Identifikasi Isu Stra
Permasalahan

1. Belum optimalnya upaya
terobosan untuk
menyelesaikan persoalan
rendahnya kemampuan
ekonomi masyarakat yang
berdampak pada
rendahnya angka
melanjutlan dari SD/MI
atau yang sederajat ke
SMP/mts atau yang
sqclerajat dalam upaya
penuntasan pendidikan
dasar 9 tahun.

2. Terbatasnya sarana dan
prasarana sekolah serta
peningkatan kuantitas
dan kualitas guru disetiap
jenjang pendidikan, serta
pernerataan
penyebarannya

3. Masih tingginya angka
putus sekolah (Drop
out/DO) di jenjang
sekolah Dasar dan

t-trIa,]ih@
Harapan Hidup (AHH)

2. Belum terwujudnya upaya
peningkatan aksesibilitas
layanan kesehatan yang
dapat menjangkau ke
wilayah-wilayah pelosok
dan' terpencil serta
mengll.rangi kesenjangan
layanan kesehatan
lainnlza.

Peningfuatan pemenuhan sara.na
dan prasarana pendidikan ,
Pening[atan manajemen
pendidikan melalui standarisasi
dan - peqjaminan mlrtu,
Peningkatan mutu tenaga
pendidik dan kependidikan serta
akselerasi peningkatan kualifikasi
guru.

Iderrtifikasi Isu

Aksesibilitars dan
kualitas pendidikan

Peningkatan sa.rana daJr
prasarana pelayanan kesehatan ,
Pening!<atan sikap, perilaku dan
kesadaran masyarakat dalam
pelaksanaan Bola hidup bersih
dan sehat, Peningkatan mutu
Peiayaqan kesehatan masyarakat,
Pengarusutamaan gender,
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak

Aksesibilitas dan
kualitas Kesehatan
serta. Pencegalrm
Stunting



No Permasalahan Rekomendasi/Solusi Identilikasi Isu
Stratesis

3.

kelemb aga"r, / rr"lt$int'"
pendayagunaan tenaga
kesehatan yang meliputi
penyebaran, kompetensi,
sisiem pengembangan
karir, standar profesi, serta
sislem penghargaan dan
sa.nksi.

4. Masih kurangnya tenaga
paramedis dan medis.

5. i{asih rendahnya
aksebilitas sanitasi.

l. llasih kurangnya cakupan
pel3yanan Air minum,
drainase,air limbah dan
persampahan

2. Masih kurangnya
penangarran jalan
lingkungan kumuh
perkotaan.

3. Masih kurangnya
perrflnganan jalan strategis
kabupaten

Feningkatan ketersediaan
jaringan air bersihlair minum,
Peningkatan sarana-prasarana
sanitasi lingkungan dan
Peningkatan kualitas perumahan
dan p*nukjman, peningkatan
jaringan jalan strategis,
Peningkatan kualitas dan
cakupan pelayanan sat.ana dan
prasarana irigasi melalui
pengembangan pengelolaan
sistem irigasi partisipati(

Peningkatan
Infrastruktur Dasar

+. l. IJaya saing produk dan
produktifitas UMKM masih
rendah.

2. Masih kurangnya inovasi
dal,am produk UMKM.

3. Masih kurangnya daya
dulnrng, ketersediaan dan
askesbilitas sarana dan
prasarana perekonomian.

Peningkatan ketersediaan
jaringan air bersih/air minum,
Peningkatan sarana-prasarana
sanitasi 'lingkungan dan
Peningi<atan lrualitas perumahan
dan pemukiman, peningkatan
jaringan jalan strategis,
Peningkatan kualitas dan
cakupan pelayanan sarana dan
prasarana irigasi melalui
pengembangan pengelolaan
sistem irigasi partisipatif

Pengentasan
Kemiskinan

5_ l. Masih rendahnya kuatitas
layanan pubtik yang
transparan, akuntabel dan
terjangkau.

2. Masih belum optimalnya
kapasitas kelembagaan
dan profesionalisme
aparatur pemerintah
daerah dan desa.

Peningkatan Penlrusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
yang akuntabel dan transparan,
Peningkatan Nilai LPPD dan
SAKIP melalui penJrusunan
kinerja yang tenrkur ,Peningkatan kapasitas
kelembagaan dan profesionalisme
aparatur,pemerintah daerah dan
desa dan Peningkatan efelrtivitas
dan efisiensi penyelenggar-aan
pemerintahan

Reformasi birokrasi

Sumber: Insil Pengolahan Bapped.a, 2O 1 9



Pemerintoh Cionjur
n

Kobupoten

KERArrcr{A EKoNoMr DA;ffiiilon KruANcer{ DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerahmenguraikan kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan pemerintah
dalam menjalankan program dan kegiatan yang d.irencanakan.

,

3.1 ARAII I{EBIJAI(AN EKONOMI DAERAH
Perencanaam pembangrtnan ekonomi suatu daerah perlu mengenalikarakter ekonomi, sosial dan flsik d.aerah itu send.iri, te.rmasuk interaliinyadengan daerah disekitarnya. Dengan . demikian tidak ad.a stratJgipembangunan ekonomi daerah yang sama untuk semua daerah. Namun,

dalarn menJrLlsun strategi pemUanginan ekonomi daerah baik jangka pendekmaupun 
_ 

jangka 
_ 

panjang, pola pertumbuhan ekonomi suatu wilayahmenentukan kualitas rencafla p.ribungrrrran ekonomi daerah. Kebijalanpembangunan ekonomi Kabupalen cianjui tahun 2o2o tidak teriepas d.ari arahkebijakan ekonomi nasional mdopun rlgio"u: (provinsi Jawa Barat), dimanakondisi tersebut hanrs bersinirgi d; terintegrasi, sehingga kondisiperekonornian dapat tenrs membaik. Demikian pula -untuk menentukan arahkebijalcan ekonomi daerah Kabupaten Cianiur tahun 2O2A ha,-smemperhatikan perkembangan perekonomian tersebut baik secara nasional
maupur,. regional.

3.1.1 Koudisi perekonomian Tahun 2O1g
3,1.1.1 l6ondtsi perekonomian Nasional
a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertrtmbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam
f!1sut<ur tingkat ekonomi suatu .rigara yang erat kaitannya dengan berbagaiindikator pembangunan lainnya seperli f,esempatan kerja dan tingkatkesejahteraan masyarakat. Pertumbuhln ekonomi rnemiliki peran ganda yangtid+ hanya meljldi target pencapaian ekonomi namun .1uga menjadi dasararah kebijakan fiskal sehingga penJrusunan APBN, baik penerimaan, belanjamaupun pembiayaan menjadi lebih kredibel. Oleh karlna itu, penentuin
besaran asumsi pertumbuhan ekonomi berperan penting clalam pembangunan
ekonomi mendatang.

Da'larn lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional cenderungmenurun sejalan 
^ _djlq"r, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.sepanjang tahun 2oL2 lingga t*t.rr. 2oLG *irupakan masa-masa pemulihanekonorni dari dampak kri;i-s keuangan global tahun 2oog. Ketidakpastianekonomi global dan masih 1emah"vi 

"ori*.-perdagangan dunia sepanjangperiode ini turut memberikan. peni"r.,rt f"a" ekonorrii domestik, termasukrealisasi pertumbuhan ekonomi. selain itu, tren penurunan harga komod"itasdunia, kebijakan taper tantrum oleh AS, r..ur:"rdr-. d.ebt ceitting oleh nesa-ra.-negara Eropa dan AS serta tren penurunan pertumbuhan fiongkok t].rrutmempengaruhi kinerja ekonomi global. Namln demikian, *aiih cukupbaiknya domestic demand. yaitu stabilnya konsumsi masyarakat danmembaiknya investasi, perkiraLn perbaikan 
-perdagangan 

internasion,al, sertakinerja sektoral .Y.rg diperkirakan semakin meningkat-memberikan optimismeterhadap asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN.

h-_
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Baik dalam APBN maupun APBN-P, Pemerintah clan DpR selaluperupaya untuk menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi yrr* realistis dankredi.bel sesuai dengan perkemb""g*; ekonomi terkini serta
fe.yFelimbangkan potensi serta risiko elionomi ked.epan. Dengan melihatrisiko ekonomi terutarna yang berasal dari sisi eksternal yang culcgp beratyait'r masih rendahnya volume perdagangan dunia sehingla mempengaruhi
Yy:fl perdagangan internasioi*I, isurisi pertumbuhan ekonomi dalamAPFN:P mengalami penyesuaian untuk niengantisipasi dampak risiko tersebutterhadap postur anggaran. Namun demikiair, teki.nan periambatan ekonomidan volume perdagangan serta penurunan harga komoditas dunia terhadappertumbuhan ekonomi nasional pada periode 2OL2-2016 memberikanp.eng'ru! yang lebih besar rlari ya;rrg diperkirakan, terutama pada kinerjaekspor dan impor serta investasi. Ferencanaan asumsi anggaran masihterdapat deviasi antara APBN dengan realisasinya, namun dem-lliarr, apabiladilihat dari tren yang ada, deviasi tJrsebut semakin'mengecil.
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sumber: Kerangka Ekonomi Makrp dan pokor-pc:kok KeoijakanFrs./bar rahun 2org

Grafik 3. 1

Asumsi dan Rearisasi pertumhuhan Ekonomi (%, yoy)

Pada tahun 2OL2, pertumbuhan ekonomi mencapar 6,0 clan setelaJrnya
menunjrlkkan tren penurunan yang pada tahun 2015 mencapai titik terendahyaitu sebesar 4,9 persen. Namirn clemikian, pad.a tahun zoiA, pertumbuhanekonomi menunjukkan perbaikan yaitu tumbuh sebesar S,0 peisen. perbaikan
perturnbuhan ekonomi Ind.onesia did.rl*ng oleh tingkat konsumsi masyarakatyang terjaga seiring- dengan inflasi yang il4"gu., pinrbangunan infrastrukturyang memberikan dampak muttiptier pi.au ".f,tiril." ekoiomi dalam negeri.Selain itu, perbaikan kinerja perdigangan internasional juga terjadi, meskipunperfumbr:han ekspor dan 

-impo1 
-*"iT, negatif, namun pertumbuhan negatiftersebut tidak sedalam tahun sebelumnya.

Memasuki tahun 2orr, pertumbuhan pDB pada kuartal I zolTmenunjukkan keberlanjutan perbaikan ekonomi domestik. pada kuartal I
?oL7, perhrmbuhan ekonorni tumbuh 5,0 persen (yoy) lebih tinggidibandingkan dengan-kuartal ygng"sama tahrrn se-belumnva var<rri sebesar 4,9p-els.Bn' Penlngkltan kinerJa elispor dan impor yang 

"rt "fj signifikan sejakakhir tahun 2oL6 menjadi iaktor pendorong &onomi. Selain itu, konsumsi d,a3investasi yang tumbutr relatif stabil turut ,fr."Ourrung perbaikan pertumbuhanekononri pad.a kuartal | 2OtT.

z
@
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S.epanjang tahun 2017, tren peningkatan harga komoditas global,
termasuk batu bara, diperkirakan tenrs berlanjut dan menjadi faktor
pendukung peningkatan kinerja pertumbuhan ekspor beberapa kuartal ke
depan. ?idak hanya pada perdagangan internasional, tren tersebut juga
diperkirakan mampu meningkatkan kinerja selrl:or industri pengolahan
terutama pada sektor yang terkait dengan sektor pertambangan. Dampak
positif peningkatan aktivitas ekonomi dari sektor tersebut terhadap konsumsi
rumah tangga dan investasi diperkiraka,n mulai terjadi pada paruh kedua
tahun 2,OL7. Selain faktor tersebut, pertumbuhan ekonomi global dan volume
perdagangan ekonomi dunia yang diperkirakan rnembaik diharapkan turut
mendorong perekonomian nasional. Perekonomian tahun 2017 diperkirakan
manrpu tumbuh lebih baik dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan
ekorromi tahun 2Arc.

Perekonomian nasional tahun 2018 diperkirakan tumbuh lebih baik dari
tahun 2Ol7 yaitu pada kisaran sebesar 5,4 hingga 6,L persen. Kinerja ekonomi
diperkirakan lebih baik derrgan dukungan tidak hanya berasal dari sisi
eksternal namun juga perbaikan fuerekonomian domestik. Pembangunan
infrastruklur dan perbaikan iklim investasi terus diupayakan sebagai bentuk
bagian dalam mendorong investasi langsung non-pemerintah. Selain ifu,
konsumsi rumah tangga juga dijaga melalui stabilisasi tingkat inflasi dan daya
beli masyarakat agar mampu menjaga momentum perbarkan pertumbuhan
ekonomi.

Pada tahun 2018, pembangunan ekonomi akan diarahkan untuk
menumbuhkan ekonomi kawasan timur dengan meningkatkan keterkaitan
ekorromi, dengan kawasan lain. Kawasan Maluku Papua, Kalimantan, Sulawesi
dan Bali Nusa Tenggara diupayakan dapat meningkatkan keterkaitan dengan
Pulau Jawa dan Sumatera yang merupakan penyumbang terbesar dalam
perekonomian. Peningkatan dan pembangunan infrastruktur, baik konektivitas
maupun ketersediaan energi merupakan kunci dari upaya pemerataan
ekonomi ini. Selain itu, pengembarigan daerah perbatasan juga menjadi
prioritas agar menjadi pintu gerbang transaksi perdagangzrn internasional
sehingga tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian di daerah terluar
narnurr juga perekonomian secara nasional.

Fertumbuhan ekonomi pada periode 2018 hingga 2CI21 diperkirakan
terus rnembaik dengan dukungan kondisi ekonomi global yang juga
diperkirerkan terus mengalami perbaikan. Pertumbuhan volume perdagangan
internasional diperkirakan mendukung momentum perbaihan ekonomi
domestik melalui peningkatan ekspor, baik komoditas mineral maupun hasil
industri. Namun demikian, sebagaimana telah dipahami bersarna, saJah satu
isu penting yang dihadapi Indonesia dalam jangka menengah-panjang adalah
risiko midd!.e tncome trap, yang merupakan tantangan b"g, terwujudnya
masyarakat Indonesia yang sejahtera secara merata. Berbagai kajian yang
telah dilakukan mengisyaratkan bahwa untuk mengatasi risiko 

- 
tersibui

dibutuhkan pencapaian pertumbrrhan ekonomi yang tinggi dan teratasinya
masalah ketimpangan yang masih ada. Pemerintah akan terus mengarahkan
strategi pembangunan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi
dan pendapatan masyarakat yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun. Aspek
inkhrsifitas akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari strategi pertumbuhan
ekonomi tersebut. Dengan demikian, jalannya pembangunan Indonesia akan
lebih ma.mpu mewujudkan tercapannya masyarakat yang sejahtera secara adil
d,an merata.
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PenE;uatan sumber-sumbel' perr.umbuhan dan keterkaitan perekonomianantar wilayah akan terus menjadi strategi pembangunan mendasar selamabeberapa tahun, ke depan. pemerint"r, luia akan terus berupaya untukmeningkatkan iklim investasi 
. 
meialui berd'agai upaya seperti sinl<ronisasikebijalan investasi pusat d.an daerah serta kerirudah an izinLsana. penguatan

infrastruktur yang tebih merata di berbagai daerah menjadi bagian penting dariimplementasi strategi pembangunan tersebut. Sejatan dengan hal tersebut,penguatan daya .qtg dan kapasitas prod.uksi beriandaskan-kemampuan dankarakterlstik daerah akan terus dipeikuat untuk lebih memberikan dampakyang lebih nyata bagi masyarakat. Penguatan perekonomian domestik jrg.akan terus ditempuh, klrususnya uniuk mengatasi berbagai tantanganeksternat yang mungkin terjadi. rl*gf."r, langkah-tersebut juga akan disertaiperbaikan-perbaikan regulaLi ,dan administra"si pemerintahlri sesuai dengankondisi yang ada melalui keberlanjutan ieformasi anggaran dalam ,"rrf,k^mewtrjtidkan anggaran yang rebih efisien, proaumir, li"n sustain. Den[anberbagai 
- 
program dan kebil'at<an pembingunan tersebut diharapkanpertumbr.rhan ekonomi mampu 

_ 
tuarbuh tinggi serta target pembangunanIai,nya _seperti tingkat kemiskinan dan !..g".gguran dapat dicapai.Berdasarkan faktor-faktor tersgbut, pemerint"r, 

"r."" terus mengupayakanterjadinya peningkltT taju peitumtuhan di periode 2019 hingga 2o21 padakisaran 5,9 hingga 6,9 persen.
b. Laju Inflasi

Laju inflasi memainkan peran penting baik dalam pencapaian sasaranpembangunan maupun dalam penJrusunan postur APBN dan arah kebijakanfiskal' Dalam pencapaian sasa.ran plmbangurr"rr, laju inflasi akan berpengaruhpada daya beti dan konsumsi masyaralat serta tingkat pendapatan dankesejahteraan masyarakat. Laju inflaii juga akan mempengaruhi garis batasangka kemiskinan. Dalam kaitan ini, ieterintah akan tJrus menjaga lajuinflasi pada tingkat yang rentlah sehingga tidak terjadi tekanan pada jumlahmasyarakat mi;ki1. Dengan *.*perhatikan pentingnya tingkat inflasitersebut, pemerintah akan menJrusun program-program kerja yang mampumenjeiga inflasi di-tingkat_ yang rendah 
-dan 

stabil. buam ki.itannya denganpenJrusunan APBN, tingkat inflasi akan menjadi faktor pentitg dalimperhitungan dan penJrusunan penerimaan dan beranja negara. 
r

4,5

-OAt'D)\ \ \ \ \
zA12 2013 20t4 2A15 24rc 20fi

ru Target APBN *.rrr,;:ili: Target ApBN-p rrfnftg3li53gi r : rOutloOk

sttmber: Kerangka Ekonomi Makro dan pokok-pokok Kebijakan &skal rahun 20 I g

Grafik 3. 2
Proyeksi Inflasi (%, yoy)
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Di tahun 2AL7,laju inflasi diperkirakan meningkat namun tetap beradapada kisaran sasaran inflasi 4+1 persen. PeningkJan tersebut antara laindidorong oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian d.an kapasitasproduksi domestik serta meningkatnya daya beU aan pendapatan masJrarekat.pi s-amping itu, terdapat bebeiapa r*toi risiko tekanan inflasi pada tahun2017, terutama lcerasal dari kelanjutan program pemerintah untukmenciptakan kebijakan subsidi ener$i 
-yang 

teUifr- tepat 
-.rr"r"r, 

serta trenpeningkatan harga energi di pasar-gttbal- Pemerintah menyad.ari bahwakelanjutan reforma_si kebijakan subsidi energi tersebut dapat mend.orong
peningJ<atan laju inflasi dalam jangka pendek. N"mun kebijakan tersebut perll
dilalmkan untuk menghilangkan disforsi pasar dan mend.orong tercapainya
efisiensi., dalam perekonomian. Realokasi anggara, subsidi energi- &k;
digunakan pada kegiatan pembangunan ya;t lebih produktif, ilir.I.ryu
infrasrtruktr:r dan program perlindungan Sosiat.- Pembangunan infrastruktur
akarr memungkinkan perluasan kapasitas produksi c[,n penguatan sisi
penawararn dalam perekono*iut yang pada gilirannya menladi iaktor yang
mampu menurunkan tekanan inflasi.rPerbaikxt infrastrukturluga berd "rirp"ipositif pada kelancaran distribusi barang kebutuhan dan pinuru,nan biaya
logistik. Di sisi 1T., dampak perybahan iklim La Nina dan tren kenaikan h.g"
komoditas globat cenderung beipotensi minimal pada laju inflasi komponJn
harga bergejolak.

Di tahun 2OL8, inflasi diperkirakan tetap dapat terjaga dalam rentang
sasaran inflasi. Perbaikan kapasitas prod.uksi nasicnal yang didukun!prograln-program untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilisasi harga
akan marnpu menjaga keseimbangan sisi penawaran dan permintaan dalam
negeri. Sementara dari sisi eksternal, faktor tekanan harga komod.itas global
masih r'-'latif rendah. Faktor risiko inflasi masih mungki"n dihadapi se-i:agai
fl<jllat dampak cYaca terhadap harga komoditas pangan namun i<ebijakJn-
kebijakan pengendalian inflasi ikan tirus dijalankan un-tuk memitigasi slmber
tekanan tbrsebut' Pemerintah akan terus melanjutkan komitmen untuk tetap
mengenda.likan 

- 
stabilitas harga yang diatur Femerintah. Di samping itu

prggram kerja Pemerintah diarahkan untuk tetap melanjutkan pengaloklsian
s 'bsidi pangan dan dana cad.angan pangan yan; aigunat<an untuk
pelaksanaan operasi pasar d.an peny.rii"a, p.rr[". uag r-at<yat-miskin.

Pemerintah Pusat iuga mendorong peran aktif Pemerintah f)aerah untuk
lngnjaga lerju inflasi di masing-masing wiiay*h. Pemerintah tetap berkomitmen
d{1m upaya pemantauan dan peng..rd.li*r, inflasi, mengingat sasaran inflasi
lelah ditetapkan dengan tren penurunan secara jangka *-.rrJrrgoh. pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi A"r-gun Banti Sentral dalammenciptakan ba}ran kebijakan fiskal, moneter, din riil yang mend.ukungpengendalian inflasi. Dengan memperhatikan faktor-faktor terlebut di atas]maka laju inflasi tahun zota dipeikirakan bergerak dalam rentang sasaraninflasi sebesar 3,5 t 1,0 persen.

- 
untuk :.1gI? menengah, pemerintah akan terus memegang komitmenuntuk -mengendalikan inflisi pada tingkat yang rendah dan stabil guna

mendukung pening[atan pertumbuhi.n et<oiomi dan f."r;ulrte-ra*"
masyarakat. Keberlanjutan program-program pembangunan infrastruktur dan
penguatan investasi yang telah dimulai akan membawa dampak peningkatan
kapasitas produksi nasional dan. perbaikan jalur distribusi selingga
ketersediaa.n pasokan barang-barang kebutuhan masyarakat lebih terjanffi.
Kebijakan-kebijakan perlindungan sosial dan peningkatan pendapatan
masyarakat juga akan memberikan dampak pudu pJnguatan- daya beli
masyarakat.
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Penguatan koordinasi kebUakan moneter, fiskal, dan sektor riil akanterus di-tempuh untuk lebih mendukung terjaminnya stabilitas harga di dalamnegeri' Koordinasi kebijakan tersebut jrg" diwujudkan melalui penguatan
keterlibatan Pemerintah Daerah dalam-*.rrg.rrdatikan tingkat'haiga dimasing-masing daerah. Dengan mernperhatikan strategi-stritegi terJebut,
Pemerrintah memperkirakan bahwa tingkat inflasi pad.a"periode 2OL1-ZO2L
dapat dijaga pada kisaran 2,0-4,s p"r..rid.ngan tren menurun.

Tabel 3. 1

Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah

Pertumbuhan Ekonomi
(%l

lnflasl
(%!

Nilal'Iukar Rupiah
(Rp/usS)

Suku Bunga SPN 3 Butan
(%)

tcP
(US$ per barel)

Lil?ing Minyak Bumi
(ribu barel per hari)

,l.ifiing Gas
(rlbu barel setara mlnyak

5,4 5,4 - 5,9

3,5 2,5 - 4,5
I

13.400 13.700- 14.000

!.

5,2 4,6-5,2,

48 60-70

800 722-805

1.200 1.210 - 1.300

5,5 - 6,2-

2,0 - 4,0

4,1- 4,9

61-64

695 - 840

1.191 - 1.300

5,5 - 6,4

2,0-4,O

4,1- 4,9

61-64

551 - 802

1.226 - 1.300

5,8 - 6,5

2,0 - 4,0

4,L- 4,9

6L-il

589 - 800

1.250 - L3m

13.700 - 13,900 13.700 - 13.900 13.700- 13.900

sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan pokok-pokok Kebijakan Frskal rahun 201:)

3.1,1.2 Kondisi Perekonomian provinsl Jawa Barat Tahun 2olg
a. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan III 2O1B tumbuh
melambat dibanding triwulan II 2018. Laju percumbuhan ekonomi (LpE) Jawa
Barac melambat dari 5,65v;o (yoy) pada +riwulam ll 2Al8 menjadi S,Sgy" (yoy)
pada triwulan III 2018. Namun, realisasi ini lebih tinggi dibanding rata-iaia
LPE ti.wulan III pada lmrrn waktu 2015-2017 yang iiicatat sebeiar S,sgo/o.Begitupun bila dibandingkan dengan pe:-iode yang sama tahun lalu yang
sebesar 5,2oyo (yoy), realisasi LpE triwulan III *ar*, Ltup lebih tinggi.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan III melambat antara lainkarena iertahan oleh melambatnya kinerja LU perdagangan seiring denganmelambatnya konsumsi RT. Hal ini disebabkan oleh penunrnan perrnintaanmasyarakat setelah sebelumnya pada triwulan II tirdapat momen bulanRamerdhan dan Idul Fitri, serta Pilkada serentak 2018.'Kinerja pertanian jugaterpantau rrelambat, akibat musim kemarau panjang yd{ meland.a JawaBarat cukrrp panjang. Namun, perlambatan ini tertahan olJh meningkatnyaL
konsumsi pemerintah seiring drrrgo. persiapan pemili.han umum 2OLg, serta
peningkatan ekspor khususnya ekspor ke Amerika serikat.

Dibandingkan dengan kawasan-Jawa, pertumbuhan ekonomi Jawa Baratpada triwulan III 2018 berada-pada'urltan keempat setelah DKI Jakarta, DIYoryakarta dan Banten. Jika ditihat d,ari arah pertumbuhan, Jawa Barat, JawaTimur dan Jawa Tengah mengalami perlambatan pada triwuian III 201g. Di sisilain, pertumbuhan DKI Jakaita, DI ioryakarta dan Barrten tercatat meningkatdibandingkan triwulan II 201g. iGarnbi S.ry
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Sumber: Kajian Ekonomi dan Keuangon Rpgional Prouinsi Jawa Barat, Nauember 2a I g.

Gambar 3. 1
Perbandingan Pertum'i:uhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa (%, yoy)

Sem.entara itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan III 20lg
kemb,ali tercatat di atas Nasional yang tumbuh s,tz% (yoy). sarna halnya
d'engan Jawa Barat, LPE Nasional pada triwulan III 2Ol8 tercatat melambat
dibandingkan triwulan il 2}tg IS,ZZ%) (GraIik S.3). pada triwulan III 2018,
Jawa Barat masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional
de3qan pangsanya yang naencapai L2,A3o/r,iertlnggl ketiga setelah DKI Jakarta
L17,51%) dan Jawa Timur (74,670/,,l. Berbeda derigan dru J*L^rta dan Jawa
Timu:- yang sumbangan terhacl.ap nasional meningk--.t, sumbangan pDRB Jawa
lg{lernadap nasional ini mengalami penurun^], dib.rrding iriwulan II 201g
(L3,o7o/ol (Grafik 3.4). Meskipun demikian, pangsa PDRB J"** Barat masih
tercatat tinggi pada triwulan III 2019. tingginya kontribusi Jawa Baratterhadap nasional disebabkan karena Jawa Eaiat merHpakan kontributor
sektor industri pengolahan terbesar terhadap nasionai clengan pangsa
mencapai 23,5t%o.
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Grafik 3. 3
Pertumbuhan Ekonomi Jabar dan Nasional
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Grafik 3. 4
Pangsa Perekonomian Kawasan Jawa Terhadap Nasional

Dari sisi pengeluaran, perlambatan taju pertumbuhan ekonomi Jawa
Barat pada triwulan III 2018 ctisebabkan oleh melambatnya pertumbuhan
konsumsi RT, konsumsi LNPRT serta investasi. Konsumsi RT melambat pada
triwulan III 2018 disebabkan oleh permintaan masyarakat yang kembali
nonnal setelah pada triwulan TI 2018 terdapat momen bulan Ramad.han dan
Idul Fitri serta pelaksanaan Pilkada serentak. Berlalunya Pilkada 2018 juga
mempengaruhi pertumbuhan konsumsi LNPRT di Jawa Barat. Investasi juga
terpantau mengalami perlambatan pada triwulan III 2018. Hal ini karena
investor masih cenderung wait and see dalam melalnrkan investasi setelah
Pilkada 2018 dan menjelang Pemilu 2019.

Tabel 3. 2

Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Pengeluaran (%, yoy)

XOMPOI{EI{ PEiICGUNA

20tl
' mrz

r rl tr r) ilt
rymreImrrym

xbns{r$sl RumahTanBBg

Konsumsi LNPRT

Xoniurnsi Perneilntrh

PMTB

P€r$buhrnn lnvsrltori

Ekspor

lmpor

Net Ekpor DN

2,07 3,26

4,95 {,42

!,97 3,30

r,79 -5.7t

4,97 -7,83

6,99 -15,10

-16,77 -39,92

4,70 4,6r

10,31 4J7

t,38 0,13

9,49 6,28

.3d1 -5,14

6,71 6,15

-8,43 -2,57

29,46 11,17

4,15

3,35

1,60

7,97

.LL,I4

22,51

8,36

69,52

4Ez

15,56

1,11

8,32

2.25

5,48

.14,96

61,60

5,09

19,!r9

r0,0s

6,87

l,2B

7,86

2r6?

37,68

3,95

16,9t

12.sC

6,57

4.69

6.45

a,22

12,39

Sumber: Kcjian Ekonomi dan Keuangan Regional Prouinsi Jawa Barat, Nouember 20 I 8.

Ket: *) Angka Sementara ; **) Angka Sangat Sementara ; r) AngkaReursi



Pemerintolr ten Cionjur
e

(obupo

Tabel 3. 3

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat
Berdasarkan Komponen Pengeluaran (%, yoy)

201tTrbel 1.2

TOMPONEiI PEHC6UNA
2017

KprBUrrsl Rumah Tangg|

lt

ffii o,ozKonsumsi LNPRT
.ul
0,21

0,94

9T
:,1
o,77

-0,33

0,81

4,71

0,2s

93_
0,08

{,,t3

Xoruumrl Pemerintah

Ferullahah lnventori

Het Ekspor LN

Nat[kpor DN ,2,29.

Sumber: Kaiian Ekonomi dan Keuangan 
'?,egional Provinsi Jauta Baral, Nouember 2018.

Ket : *) Artgkci Sementara; **) Angka Sangat SemenCara ; r) Angka Reuisi

b. Ldu Inflasi I

Dari hasil pendataan harga yang meliputi tujuh kota pantauan IHK
Gabungan: di Jawa Barat tercatat bahwa pada Desember 2018 mengalami inflasi
g9be9.rr 0,55 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari
132,7L pada November 2018 menjadi 133,44 perda Desember 2018. La.ju inflasi
tahun kalender'!ear to date" (Jauuari - Desimber 2018) sebesar 3,S4 persen
dan laju inflasi dari tahun ke tahun Year on year" (Desember 2018 terftadap
Desember 2OL7l tercatat sebesar S,54 persen.

Dari tujuh kelompok pengeluaran seluruhnya mengalami inflasi yaitu
Kelompok Bahan Makanan sebesar 1,31 persen, Kelompok Makanan jadi,
lV{inuma.tr, Rokok & Tembakau sebesar 0,31 persen, Kelompok Perumahan, Air,
Listrik, Gas & Bahan Bakar sebesar 0,26 persen, Kelomptt< Sandang sebesar
O,19 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 0,42 persen, Kelompok Pendidikan,
Rekreasi & Olahraga sebesar 0,28 persen, d.an Kelompok Transpor, Komunikasi
& Keuangan sebesar 0,55 persen.

Pada Grafik 3.5 di bawah ini terlihat pergerakan inflasi dari Desember
2OL7 sampai dengan Desember 2018.

.{,uo

3..OO

3.S

r.00

a.o0

y' *+$6"'$o**+o 
"*n"*ro"r.o$t 

r$o rc"".p$o o$9gf" o*"$*c,^tods

0.56 o'&l

Sumbe r: BPS Prouinsi Jawa Barat

Grafilc 3. 5
Perkembangan Inflasi Gabungan Tujuh Kota cli Jawa Barat
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Sementara pada Tabel 3.4 terlihat pergerakan IHK selama dua belas bulan
terakihir terjadi inflasi sebesar 3,54 persen. Dari tujuh kelompok pengeluaran,
yang mengaiami inflasi tertinggi yaitu Kelornpok Sandang sebesar 5,09 persen,
Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 4,95 persen,
Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga sebesar 4,28 persen, Kelompok
Bahan Makanan sebesar 3,93 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 3,04 persen,
Kelompok Transpor, Kemunikasi & Jasa Keuangan sebesar 3,O2 persen, dan
Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar sebesar 2,20 persen.

Tabel 3. 4
IHK dan Laju Inflasi Gabungan 7 Kota di Jawa Barat Bulan Desember 2018

Menurut Kelompok Pengeluaran (IHK 2012 = 100)

Urnurn
': r:rr,r l:,-- , lrr':1 l:irr rr : l.
1,1.,: Bt,titnM-h. '

4. Sflndang

5. XG:ehBt n

6. Prndldikan, Rclreasl & Olahra8a

.r ;i: i ,: : 1.,.1,.1 ;.r: .-.at : ,.. .._

- TEnEpor. K.rmunlkrci & Jasa
" Kourng,in

133,4{

rlZ;gO

3,S4

,,rp,93

3.t4

I

r,ci
i

0.55
{

r,31

l

zzi

3,54

0.8:

- M-k nsn l.di. Minuman. Rokok &.' Tomblkou 138,91 0,31 4,99 4.0S 0.87

,. , . .- i.l.l..i' r11 lrrr-i:.. : 'rl
a Perum.hsn, Ai6 Listrik, Gas Eahon U5,3S 0,26-' Eakar

t18,7O 0,1! 5.09 5,09 0,23

u6fzs ' 0,lz t.o1 e,ol l l o,r1

r27,O4 0,28 4,28 4,1a 0,3.

.!
136.24. o,s5 s,ol ,!,ol :... , :.0.s5

l

l{.t ennga,, :,) Pcrubthro IHX Ocrembcr XtTt tarha<t p lfl X Nowmbor ZOIE
I r) Perubahan IHK Usomber 2OlE terhadap l{x O€,{,emL et 2Ot?r)rl 

'c'rubahan INK De*mber 2dtg tefirdep IHK Oetsmb€r 2Ot7

Sumber: BPS Prouinsi Jawa Barat

Bila dilihat menurut andilnya terhadap inflasi/deflasi tahun 2O18, pada Tabel
3.4 tampak andil inflasi diberikan oleh I(elompok Bahan Makanan sebesar 0,82 persen,
Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar O,87 persen,
Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Batcar sebesar 0,60 persen, Kelompok
Sandang sebesar 0,23 persen, Kelompok Kesehatan sebesdr 0,12 persen, I(elompok
Pendidikan, Rekreasi & Olahraga sebesar 0,34 persen, dan Kelompok Transpor,
Komurrikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,55 persen.

Perbandingan besarnya inflasi Januari - Desember dlrlam kurrrn waktu tahun
2014 -sampai 2018 terlihat pada Tabel 3.5 Inflasi gabungan Januari - Desember di.Jawa
larat tertinggi terjadi pada tahun 2Ot4 sebesar 7,41 persen, dan terendah pada tahun
2015 inllasi sebesar 2,73 persen.

. Tabel 3. 5
Inflasi,Januari-Desember Gabungan 7 Kota Jawa Barat Tahun 2OL+-2OLB

20L4,' :.
2(,15
2016

l'', ,,, ' '. '2o17,
2018

Sumber: BPS Prouinsi Jawa Barat

7,4!.
2r?3
2,75
3,53

3,54
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Hasil pemantauan harga barang dan jasa selama Desember 2018 tercatat
beberapa komoditas mengalami kenaikan/penurunan harga dan memberikan andil
inflasi/deflasi cukup siginifikan. Komoditas yang mengalrmi kenaikan harga dan
memberikan andil inflasi antara lain telur aAam ras, daging ogam ras, taif kereta api,
bawang merah, beras, arrykutan udara, uortel, patcet libur:an, tarif air PAM, nasi, bZsi
beton, rokokkretekfilter, bayam, air kemasan.

Setnentara komoditas yangmenga-lami pemrrunan dan memberikan andil deflasi
signifikan antara lain cabi mirah, ketimui, bawang putih, mebry kentang, ikan
kembung, udang bo,sah, Leb, mingak goreng, emas perhiasan, burrcis.

e!.\r{S

@@?IFFIfrP/{,,

rePrUiEfUEflS'i

@ylcFlla

ttamut@@IBIS

-@A{1,q,\G|ifm}t

TAtrIlffE1API

c{g\GAw,all{s

6&SF[F]i464rlc

JIN\I|AKffiEITEE

ItrtE
t!4 E8AS{-,E

4fi flGtduqc-
/\EMtAnSa

lGlcrur
8dlilfiGft/ltlmr

,(Et&ut, r

Sumber: BPS Prouinsi JawaBarat
Grafik 3. 6

Andil Inflasi/Deflasi Barang dan Jasa Desember 2018 (persen)

Besarnya andil inflasi/deflasi per kelompok pengeluarErn pada l)esember
terlihat pada Grafik 3.6 Andil inflasi diberikan oleh Kelompok Bahan Makanan
sebesar 0,27 persen, Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau
sebesar 0,06 persen, Kelompok perumaha!, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar
sebesar ,o,07 - persen, Kelompok sanclang sebesar 0,01 persen, Kelompok
Kesei:atan sebesar 0,02 persen, Kelompok Pend.i,Cikan, n"t<r""si & Olahrlga
sebesar 0,02 persen, dan Kelompok Ttanspor, Komunikasi & Jasa Keuangin
sebesar 0,10 persen.
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Trencport, Xorn unitlori & J ect Keuengon

, 
t.ndidihan, Rolirasa & 0tahoga

Kes6hrtm

Slndcng

Fenrmehan, Ajr, LiSrik, Glr & gshan Bskar

[,] eknnon Jl. i. hl ifiurnsn, Rolrotr & Ternbakau

3.1.1.3 Kondisi pertumbuhan Ekonomi Kab. cianJur
a. Perturubuhan Ekonomi Tahun 2OL4-2OLA

Pertumbuhan ekonomi d.aerah Kabupaten Cianjur selama period.e waktutahun 2,ol4-2o18 tumbuh rata-rata sebesai 4,09 persen. pada tahun 2014 LpEcianjur mencapai s,06 persen dan lebih rendah d.engan LpE J;; 
-B,};;

Namun u'ntuk fahyn berikutnya, yaitu di tahun 2015 sampai dengan tahun
*2016 lnancapai diatas laju 

-pertumbuhan 
ekonomi provinsi Jawa Barat.Pertumbuhan yang sangat besar terjadi pada tahun 2ot6 yan; mencapai 6,43persen' S-edangkan pada tahun 2017 mengalami penumn*r, t.rrgu.., capaianse-besar 5,72 persen atau menurun sebesar 0,21 persen. Akan tetapi, padatahun 2018 diprediksi mengalami kenaikan sebesar O,22persen dengan capaianLqiu pertumbuhan sebesar S,g+ persen.

Untuk 1.!t jelasnya Laju Pertumbuhan Ekonomi dapat d.ilihat pada
Salik 3.8 dan tabel 3.6.

Suntber: BPS Prouinsi Jawa Baral

Andil Inflasi/Deflasi

,7
I

r6
i
i5

0,55

t
GraJik 3 7

Kelompok Pengeluar-an Desember 20lg (persen)

2015 2016 2Afl

- 
LPE CIANJ UR ry LPE JAWA BARAT

Grafik 3. 8
LPE Tatrun 2013-2017
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Tabel 3. 6
Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2Ol3-2O17

TAHUN 2014 2015 2076 2017 207a
LPE CIAN.]UR 5.06 5.45 6.43 5.72 5.94"
LPE JAWA BARAT 5.09 5.04 5,67 5.29 5.50"

Sumber: BeritaResmj Stadstrk BPS Prouinsi Jauta Barat, 2019
*AngkaProgeksiLPE Cianjur 2O18 (BPS Cianjur)

Melihat proyeksi tingkat LPE Jabar pada Tahun 2018 sebesar 5,50% yang
cenderung meningkat dibanding tahun 2A17, maka capaian LPE Kabupaten
Cianjur p,ada tahun 2018 dperkirakan mengalami kenaikan dan diperkirakan
pada kisaran O,22 Vo. Akan Letapi, capaian LPE Kabupaten Cianjur pada tahun
Zolb rnengalami lonjakan yang cukup besar yang mencapai 6,430/o. PDRB
Kabupaten Cianjur atas dasar harga berlakrr- tahun 2018 mengalami
peningkatan dibandingkan dengan tahun yang lalu, yaitu mencapai sebesar Rp.
38,79 triliun atau meningkat sebespr Rp.3,412 triliun dari tahun zArc.
Sedangkan atas dasar harga konstan pada tahun 2Ot7 mencapai sebesar Rp.
28,60 tnliun atau meningkat sebgsar Rp. 1,626 triliun dari tahun 2016. Sebagai
gambaran kemakrrruran masyaralkat, antara iain dapat dilihat dari
perkembangan PDRB per kapita. Pada ta.hun 2Ol7 , PDRB per kapita Kabupaten
Cianjur adalah sebesar Rp. 17,79 juta mengatami peningkatan sebesar Rp.
1,47 juta dari tahun 2016. Adapun Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dalam
tahun ZOLT mencapai 6,03 persen.

Sebagai gambaran kemakmuran masyarakat, antara lain dapat ditihat
dari perkembangan PDRB per kapita. Pada tahun 2017, PDRB per kapita
Kabupaten Cianjur adalah sebesar Rp. 77,79 juta mengalami peningkatan
sebesar Rp. 1 ,47 juta dari tahun 2OLO. Adapun Laju Pertumbuhan Ekonomi
(LPE) dalam tahun 2OL7 mencapai 6,03 persen. Ga.mbaran lebih lengkap
perkernbi:.ngan PDRB dan LPE Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada table 3.7.

label 3. 7
Perkembangan PDRB I(abupaten Cianjur

Tahun 2016-2018
No Uraian Tahun

2016 201.7 2018 "
1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (triliun nrpiah) 35,38 38,55 42,7L
2 PDRB Atas Dasar Harsa Konstan (triliun rupiah) 26.97 28.55 30,22
3 EPSE J..kapita guta rupiah) L5,72 17,09 18,70
Sumber: BappedaKabupaten Cianiur aan nfS Cianiw
Keterangan: * Sementara, BpS Cianjur

b. Lerju knflasi

Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis
ekorromi karena menunjukkan kenaikan harga Uarangfdan jasa secara umum
yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan
ldemand) dan penawaran (supply). Inflasi atau IndekJ Harga fbnsirmen (IHK)
Kabupaten Cianjur secara khusus tidak pernah dipantau oleh BPS. Di Provinsi
Jawa Barat, BPS hanya memunculkan data IHK meliputi 7 kota yaitu Kota
Bandung, Qirebon, Tasikmalaya, "Bekasi, Bogor, Sukabumi dan Depok. Laju
Inflasi yang digunakan sebagaf asumsi adalah laju inflasi Provinsi Jawa Barat.
Dari data bulan Desember 2018, pantauan IHK di tujuh kota Jawa Barat
tersebut, seluruhnya mengalami inflasi yaitu Kota Bogqr sebesar 0,78 persen,
Kota Sukabumi sebesar 0,52 persen, Kota Bandung sebesar 0,71 persen, Kota
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Cirebon sebesar O,58 persen, Kota Bekasi sebesar 0,59 persen, Kota Depok
sebesar 0,22 persen, dan Kota Tasikrnalaya sebesar o,2s persen.

Dari hasil pendataan harga yang meliputi tujuh kota pantauan tHK
Gabungan di Jawa Barat, bahwa pada Desember 2018 atau terjadi kenaikan
I.1{eks Flarga Konsumen (IHK) dari L32,71 pada November iOtA menjadi
133,44 pacla Desember 2018, dengan d.emikian terjadi inflasi sebesar O,S5
persen. Laju inflasi tahun kalender "year to date" (Januari - Desember20l8)
sebe,sar 3,54 persen dan laju inflasi dari tahun ke tahun "year on year'
(Desember 2018 terhadap Desember 2Ot7) tercatat sebesar 3,54 persen.. IHK
dari 132,'71 di November 2oL8 menjadi 133,44 di Desember 2018.

Tabel 3. 8
Nilai inflasi rata-rata Tahun 2013-2018 Provinsi Jawa Barat

e
Kobupoten

2013 2014 2015 zfJ16 20L7 2018
(persen) 9, 15 7,60 2,73 2,75 3,69 3,54

Sumber: BPS Prouinsi Jawa Barat, 20 i.9

lnflasi Jawa Barat
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Grafik 3. 9
Nilai inflasi rata-rata Tahun 2013-2018 Provinsi Jawa Barat

c. Prot{,uk Domestik Regional Bnrto
Perturnbuhan ekonomi berdasarkan PDRB Kabupaten Cianjur atas dasar

harga konstan pada tahun 2017 sebesar Rp. 28,524 triliun, atau mengalami
penfurgkatan sebesar 5,41% dari tahun 2016. Berdasar Distribusi PDRB yang
mengalami kenaikan disumbang dari sektor pertanian, Kehutanan dan
Perikanan sebesar 29,86%o yang masih menjadi sektor komoditas dominan di
Kabupaten Cianjur. Kemudian didukung olei sektor lainnya yitu perdagangan
Bes:rr dan Eceran, Reparasi Ranmoi sebesar 18,15%; Transportasi a*r,
fergu{angan, sebesar 8,88%o, Konstruksi, sebesar 8,84%o, dan sektor Industri
PengolaLran dan Penyediaan Akonrodasi dan Makan Minum, masing-mi=i"g
sebesar kurang lebih 6,29 dan 6,240/0.

Untr-rk lebih jelasnya PDRB Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga
Konstan dan berlalnr menrrrut li.pangan usaha fiuta nrpiah) tahun
2015-2016 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.9.

2013
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tt 20L4 - 2018 uta
Krt. Uralaa 2014 2015 2016 201? 2(l18r

A
Pertanian,
Kehutanan, dan
Perikanan

7.905.678,90 8.O70.824,2 8.442.20L,O 8.518.845,7 8.899.097,8

B Pertambangan

-a,gt"l-"-nes-{gt -
73.691,90 77.573,5 77.465.4 74.147,5 78.147,5

c lndustri
Pengolahan 1.380.001,70 i.444.296,8 1 546.955,0 1.795.350,6 r.936.689,5

D Pengadaan
l.istrik dan Gas 22.7t2,60 22.642.7 24.033,r 24.707,O 26.974.1

E

Pengadaan
f':ngelolaan
Sampah,
Linrbah
P-"eu.r--u-Lfltg

Air,

dan
7.679,90 8.105,3 8.6_22,6 9.279,8 9.745,8

F" Koostruksi 2.047.572,30 2.166.49 r,9 2.328.203,9 2.522.784.6 2.721 .254,7

G

Perdagangan
Besar dan
Eceran;
Reparasi Mobil
cian Sepeda
Motor

4.453.849,80

(

4.736.O7 t,4 4.956.812. r 5.177.868,1 5.397.610,3

H
Tlansportasi
dan
P.rgg-4uge!

1.967.s03.50 2.144.BQs,2 2.329.594,2 2.534.622,8 2.760.880,5

Penyediaan
Akomodasi dan
Makaa Minum

1.389.456,OO I .49 I .615,3 1.636.881 4 r.781.799.7 1.938.359,s

J Informasi dan
Komunikasi 822.463,80 919.583,5 1.035.572.4 1.166.93 r.0 1.280.857,3

K Jasa Keuangan
dan Asr.rransi 537.182,20 575.016,3 643.987,8 662.441,8 696.616,+

L ReaI Estate 508.209,70 540.O14,2 568.262,8 62 l .068.1 682.662,3

M,N Jasa
Pe,rusahaan 160. I 16,60 170.385,3 184.470,7 201.191,0 219.465,5

o

Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanau dio
Jaminan Sosial
Wajib

657.943,50 694.345,0 719.O14.4 728.147,6 739.602,9

P Jasa Pendidikan 1.034.288,50 1.116.691,4 r.196.366.4 1.299.349,6 1.396.414-2

0
Jasa Kesehatan
dan Kegiatan
Sosial

176.324,OO 202.013,5 221.633,3 243.253,7 263.728,9

R,S,T,U Jasa lainnya 897.516,50 971.656,5 1.056.291.1 r.158.642,0 1.250.122,5

PDRB TAl .IPA MIGAS 24.041.991,40 25,352.130,2 26.976.367,7 28.524.430,7 30.220.082,4
trrhun

Tabel 3. 9
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Seri 2Ol0 per Sektor

Tahun 2

Kabupaten nJur 2018

3-1.2 Tantangan dan prospek perekonomian Tahun zozo
Tantangan darr prospek perekonomian daerah ini dapat berupa

kebijakeu: pemerintah baik kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
sendiri inaupun wilayah diatasnya ataupun berupa fenomlna-fenom|na
lainnya baik yang bersifat lokal, nasional, maupun global.

3.L.2.1 Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Nasional
Momentum positif perekonomian global diperkirakan akan berlanjut di

tahun 2018 dengan pertumbuhan yang terus meningkat. International
Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global meningkat
ctari 3,8 persen pada tahun 2oL7 menjadi 3,9 persen pada tahun 2018.
Pertumbuhan ekonomi global tahun ini akan didukung oleh akselerasi
perhrmbuhan baik kelompok negara maju manpun berkembang.



Amerika Serikat akan menjadi motor pertumbuhan negara maju dengan
proyeksi pertumbuhlr_mencapai 2,9 persen, atau meningkat 0,6 percentige
point dibanding periode sebelumnya. Akselerasi pertum6uhan ekonomi AS
yanq culrup signifikan tahun ini didukung oleh kebijakan penurunan tarifpajak secara signifikan (dari 35 persen mEnjadi 21 persen).'Sementara itu,perfurnbuhan ekonomi kelompok Zona Euro juga diperkirakan naik tipis dari
2,3 persen di tahun 2017 menjadi 2,4 persen ai t.t ,rr, 2AlB, didorong oteh
invesrasi dan perdagangan yang membaili.

sejalan dengan proyeksi untuk negara mdu, pertumbuhan negara
berkernbang juga diperkirakan masih *.rringkat, ierdirong oleh konsrimsi
y_ang tinggi, pertumbuhan ekspor, dan perbaikan harga komoditas. Namun
demikan, negara-negara berkembang tetap harus *.*.$*dai risiko kebijakan
pemotongan pajak oleh AS. Pi:motongan pdak akan mCndorong peningicatan
defisit anggaran AS yang perlu diclanai dengan obligasi sehingga-r*ny.d^bkan
peningkatan suku bunga obligasi. Kebiiakan pemotongan pajak dan
peningkatan suku-bunga obligasi AS pkan meniadi daya tarik U"S, invlstor dan
berpotensi menarik aliran rnod.al t<emUati t<e As. Falitor-faktor Iersebut perlurljsikapi oleh negara berkemba.ng dengan terus memperkuat fundamental
ekonomi dan menciptakan iklirrf investaslyang baik.

Di tahun 2O2O, direncanakan pertunbuhan ekonomi meningkat dengan
stairilitas makro ekonomi teqaga. Untuk lebih jelasnya *"rg.nu.i taiget
indikator makro tahun 2079 dan tahun2O2O sebagaimana dalam tabel 3.10.

Tabel 3. 10
Indikator Makro Nasional Tahun 2olg dan 2020

Sumber: BAPPENAS,2019

3.1.2.2 Tantangan dan Prospek perekonomian Jawa Baret
a. Tantangan

'lerdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan dalam membahas
tantarrgan dan prospek regional iawa Barat. Pertama, mencermati responpemerintah terhadap tantangan global dan Nasional. Memperhatiicanperkernba:ogan pe.rekonomian global Eiwarnai ketidakpastian yang besar dantantangan yang dihadapi, pemerintah merasa penting mengar"f,f.":" kebijakanuntuk mengoptimzrlkan beibagai potensi domestik dllam iangka memperkuatresiliensi (ketahanan) perekonomian Nasional. Di sektor domJstik, p.rl., terus
dibangun industri yang kuat d.an berdaya saing di rumah sendiri. Sementara
dari sektor eksternal, perlu disiapkan birbagai sektor unggulan yang berdaya
saing di pasar global sekaligus mempunyai produktivitas tinggi. Sitiaamya
terdapat 3 (tiga) potensi ekonomi yang perlu- d,ioptimalkan unfuk -*nop*rgketahanan ekonomi Nasioneil. Potensipertama adalah kepercayaan 

- 
dan

keyakinan yang tinggi d.ari pelalin: ekonomi terhadap plmerintah dan
pemangku kebijakan lainnya.

No

T
Indikator

Tahun
APBN 2OL9 2020

Pertumbuhan Iikonomi 5,3 5,3-5,6
2 Inflasi 3,5 2,O-4,O

3 Nilai T\rkar 15.000 14.000-15.000
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Kedisiplinan pengelolaan kebijakan makroekonomi, terutamapengelolaan kebijakan fiskai yang bervisi jangka menengah panjang dankebijakan moneter yang berkomitrrien menjaja siabilitas makro.korrJ*i] serta
kontirruitas berbagai kebijakan reformasi- struktural pemerintah yang telah
dilakukan selama ini menjadi faktor-faktor penopang utama bagi-key-nJrinan
para pelaku ekonomi. Potensi kedua adalah tlknoiogi?igit"f yr.rrg1.*.mbang
pesat. Hal ini terlihat dari kegiatan sharing u"animg d,an-d,tgttal ,econig
yang meningkat pesat sebagaimana tercermin dari aktMtas .;EnIe ch (flnanctil
technologfl dan e-commerce. Perkembangan positif inl Lila dimanfaatkan
d-engan tepat akan dapat meningkatkan ehsiensi dan mend,ukung kegiatan
ekorurmi domestik.

Potensi-potensi ekonomi tersebut, apabila dapat diberdayakan dengan
efektif dan optimal, akan semakirr -.*p.ikuat dan menggandakan maniaat
dari potensi sumber daya domestik yang sebelumnya sudaf,-*du., yakni sumber
daya man.usia dan sumber daya alam. Dalam kaitan ini pula, bonus demografi
yang direpresentasikan dengan populpsi penduduk usia prod,uktif yang tlUif,
besar dari penduduk usia lanjut dan dnak-anak akan menjadi potensi dari sisitenaga kerja, sekaligus basis konsumen yang t<uat sejalan dengan
meningkatnya kelas menengah cfi Indonesia. Bonus-demografi ini 3it<a d.ikeiola
$9ngan tepat akan memberikan kesempatan kepada Indoiesia rrn-tut menjadi
lebih se.io"htera. Ketiga terkait belanja infrastrulitur. Proyek infrastruktur ylng
akan dikembangkan adalah: (1)jalan, (2) Jembatan, (3) 6andara, (af pelabuhai
Laut, {5) Rel Kereta Api, dan (6) Terrninal Bus. Arah telanja tersebut disertai
dengan reformasi fiskal, institusional, dan regulasi. Bahkzui pemerintah pusat
akan melakukan relokasi belanja subsidi dan infrastruktur pada Tahun 2O2O
mendatang' Penurunan subsidi akan direlokasi untuk kibutuhan belanjainfrastruktur yang memiliki multiplier besar terhadap perekonomian, untuk
mengejar pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,4: s,a persen.

- lantangan dan prospek demikian akan berdampak pada perturnbuhan
seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun penggunaan, maka
diperkirakan besaran indikator pembangunan ekonomi disajilian pada tabel
3.11.

Pemerintoh Cionjur

Tabel 3. i1
Proyeksi Indikator Makro pembangunan Jawa Barat

Tahun 2OL9-2O2O

Indikator Makro dan Pembangunan

Indeks Pem nan Manusia
LPE

'Iin ran Terbuka
Ir&Sjf/"
Perseriitase penauauk iliskin
Gini Rasio
I;1i11 fe{Ulqbqhan penauaut<

Sumber:HPJI[Dpro iffi

Berdasarkan perkembangan indikator pembangunan ekonomi Jawa
Barat Tahun 2019 maka dapat diproyeksikan bahria pada Tahun 2O2O
ekonomi Jawa Barat mampu tumbuh hingga s,s - s,9 pirsen. Hal tersebut
dapat terwujud dengan asumsi tidak ada peii:bahan d.rastis dan optimis.

7t,4-7t.91 7r,91 - 72.52
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3.I.2.3 Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten clanJur
, Pengaruh perekonomian nasional dan regional yang terjadi dalam
beberapa' tahun terakhir akan mempengaruhi - perekdnoriir.r, Kabupaten
Cianjur pada tahun-tahun mendatang. Prospek peiekonomian semakin berat
dengan bermacam kejadian bencana al^m yang ierjadi di berbagai daerah di
Indonesia yang merigakibatkan semakin tingginya biaya produksi diikuti
kenaikan harga barang-barang kebutuhan masyarakat dan pada akhirnya
akan meningkatkan laju inflasi.

Beberapa tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi Kabupaten
Cianjur Tahun 2O2O, antara lain:
1. belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah dan

komoditi unggulan yang mempunyai nilai tambah tinggi terutama untuk
sektor berbasis pertanian, seperti ,tanaman pangan, hortikultura,
perkebu.nan, dan peternakan,

2. terkait clengan kondisi topografi yang luas dan kontur yang beragam
mengakibatkan perbaikan tingkg.t aksesibilitas temtama- ."rarrr. iatanmembutuhkan effort yang sangat tinggi, upaya peningkatan tersebut
membutuhkan biaya investasi yang tinggi,

3. tekanan pembangunan wilayah terutama di bagian utara menimbulkan
dampak terhadap sektor pertanian terutama pada ketersediaan lahan-lahan
produktif, memerlukan upaya pengendarian secara ketat.

4. masih belum optirnalnya pemberdayaan ekonomi terutama untuk
kelompok-kelompok ekonomi kecil-menengah, koperasi dan wirausahawan
serta kelompok masyarakat miskin

Sementara itu, berbagai peluang yang clapat dimanfaatkan Kabupaten
cianjur untuk meningkatkan perekonomian daerih pada tahun 2oZO:
L ' ACanya pembangunan jalur tol Ciawi-Sukabumi, dan rencana untuk trase

Sukabumi-Cianjur-Padalarang diharapkan dapat meningkatlan
konektivitas dan aksesbilitas kawadan,

2. pembangunan jalur rel I{A ganda antara Bogor-Sukabumi akan mendukung
peningkatan ritasi dari KA perintis yang selama ini melayani jalur Cianjurl
Sukabumi, disa.mping itu rencana reakiivasi ja.lur KA Cianjui- padalarang
j*S. nrenjadi potensi di masa datang dalam peningkatan arus 

-orang dai
barang.

3. meningkatnya kualitas jalan mantap pada tahun 2Ol7 d.engan realisasi
tercapari 43,27 7o dan Tahun 2018 tercapai 52,OT persen yanA akan terus
ditingkatkan pada tahun 2o2o menjadi sg,s0 ,/o dalim rangka
mempertahankan Pencepatan Pembangunan Infrastmkttrr seUagai
penggerak ekonomi dengan pengembangarl sektor agribisnis dan pariwisala,4. peni.ngkatan aksesbilitas meLlui infrastruktur jalan darat dan KA
diharapkan dapat lebih meningkatkan sektor Transportasi/pergudangan
dan perdagangan,

5' pengembangan sektor industri pengolahan dan investasi dalam negeri
melalui kawasan peruntukan industri, sehingga dapat membuka Uanlat
lapangan kerja baru,

6. penge)rnbangan sektor parlwisata melalui konsep 7 Cluster d.imana telah
d.an akan dibangun destinasi wisata baru serta peningkatan kualitas dan
aksesbilitas dari destinasi wisata unggulan yang sud"ah ada, dapat
meniSgkatkan konstribusi sektor Penyediaan Akomod.asi dan Makan
Minum,

7' meningkatnya tingkat pertumbuhan/kebutuhan terhaclap perumahan
diharapkan dapat meningkatkan konstribusi sektor kontruksi yang pad,a
gilirannla dapat mendorong sektor jasa dan pengad.aan utilitas fainnya,
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B.

9.

penetapan Cidaun sebagai pu.sat kegiatan wilayah dalam RTRW Nasional
difrara.pkan dapat menjadi penggerak wilayah selatan melalui sektor
perikana"n/kelautan, dan pariwisata,
Rencana proyek strategis Jawa Barat di Kabupaten Cianjur:
a. Usaha mikro kecil sektor prioritas yang didampingi mengakses dan

mengelola kredit (KUR)
b. Kesiapsiagaan dan mitigasi masyarakat dilokasi rawa.rl bencana
c. Pengad.aan dan distribusi peralatan kebencanaan
d. Pembangunan Jalan Puncak II (sentul - Sp. Sukamakrnur - Kota Bunga-

Cipanas (Cianjur) sepanjang t67,65 km di Kerbupaten Bogor dan
Kabupaten Cianjur.

e. Karvasan Puncak, khususnya di Kabupaten Cianjur diarahkan pada
kegiatan rehabilitasi d.an revitalisasi kawasan lindung di KSN
Jabodetabekpunjur

f. Per,abangunan di WS Cisadea-Cibareni: Waduk'Cibuni dan Waduk Cimaskara
di Ka.bupaten Cianjur

g. Pengembangan infrastruktur telfl<omunikasi pedesaan, khususnya di Kab.
Cianjur

h. Rencana Penataan Pariwisata Tipe II di Kabupaten Cianjur

optimalisasi pemanfaatan aana desa untuk pembanrgunan infrastruktur dan
sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai
upaya shaing kewenangan dan kontribus;i terhadap peningkatan
perekonomian wilayah perdesaan.

10.

Berdasarkan tantangan dan prospek
proyeksi indikator makro pembangunan
20 19 -2020 sebagai berikr-rt.

SrmE;T-p -ffi i;wa-ffi otTMtiIAZoZt";mmffi
Perubahan RPJMD Kabupaten Ciartriur Tahun 2"016-2021

Kabupaten Cianjur, maka
Kabupaten Cianjur tahun

2O2O dan RAnhir

di
di

Tabel 3. 12
Perbandingan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat

dan Kabupaten Cianjur
Tahun 2O|9-2O2O

Indikator Makro dan
Pembang:rnan

Indeks Pembangunan Manusia

LqUZe)
Tingkat Pengangguran Terbuka

Persentase Penduduk Miskin
Gini Rasio

3.1.3 Arah KebiJakan Ekouomi Tahun 2O2O
3.1.3.1 Arah Keb[fakan Ekonomi Nasional Tahun 2o2o

Ar.'r.h kebijakan makro nasional tahun 2O2O dfokuskan untuk
meningkatkan pertumbuhan potensial, yaitu:

l. Revital,isasi Industri Pengolahan
2. Modei'nisasi Pertanian

3. Hilarisasi Pertambangan

4. Tranformasi sektor jasa

Kab.Cianjur (Tahun)

7L,4 -77,91 71,91 * 72,32

8,O - 7,9 7,9 - 7,7
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5. Mendorong investasi sebagai ujung tombak pertumbllhan ekonomi

6. Diversifikasi ekspor demi penguatan stabilitas eksternal
7. Menjaga keberlanjutan fiskal dengan tetap memnerikan stimulus terhadap

perekonomian

8. Menjaga stabilitas harga, eksternal dan sektor keuangan

9. Mendorong pemerataan antar wilayah dan tingkat pendapatan

10. Mendorong penurunan tingkat kemiskinan
L 1. Memperluas akses dan kesempatan

1 2. Memy'ertahankan keseimbangan lingkungan

Suniber: Bappenas, 20 1 9

Gambar 3. 2
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2O2O
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Sumber: Bappenas,2019

- Garirbar 3. 3
Sisi Pengeluaran Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2A2O
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Gambar 3. 4
Sisi Produksi sasaran pertumbuhan Ekonomi rahun 2a2o

3.1.3"2 Arah KebiJakan Ekouomi proviusl Jawa Barat Tahuu zozo
a. L4iu I'rertumbuhan Ekonomi

.A.rah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Tahun 2O2O tidak
Fq** dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2018, proyeksi
Tahun 2OL9 dan prospek serta tantangan perekonomiaa Tahun 2A2O. Arah
Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daeiah dapat mempercepat pertumbuhan
dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan
berkelanjutan, sehingga mampu meningkaikan pioaumivitas aan clayalaing
ekono'nri. Ekonomi Jawa Barat Tahun 2OtS tumbuh 5,64 persen mlningk"I
dibanding Tahun 2OI7 sebesar 5,35 persen.
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Grafik 3. 10
Laiu Pertumbuhan Ekonomi J4wa, Barat di Bandingkan dengan Kabupaten

Cianjur Tahun 20 14-20 1 8
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Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat irada Tahun 2018 masih tetap lebih
tinggt dibandingkan perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 5,lT per*.r,
p-"9" periode yang sama. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai
oleh lapangan usaha real estate sebesar 9,64 persen.

Dari sisi pengel.uaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen
pengeluafan konsumsi LNPRT (Lembaga Non pront yang melayani Rumah
Tangga) sebesar 16,38 persen, Jawa Barat masih menjadi salah satu penopang
utama perekonomian di Pulau Jawa dengan pangsanya yang mencapai 22,s9
Persen, tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta {29,66 Persen) dan Jawa Timur
{24,97 Persen). Gambaran lengkap mengenai kondisi laju pertumbuhan
ekonomi .Iawa Barat dan K.abupaten Cianjur sebagaimana pada grafik 3.10.

Secara nasional, PMDN di Jawa Barat menempati posisi tertinggi ke dua
(setelah DKI Jakarta, diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah) dengan pangsa
sebesar 12,9 Persen terhadap totat PMDN nhsional. Sehingga, sec*a
keseluruhan (PMA+PMDN) Jawa Barat pada Tahun 2018 sebesai Rp 116,9
Triliun dengan pangsa pasar 16,2 persFn menempati posisi pertama diikuti DKI
Jakarta yang sebesar Rp 114,2 Triliun dan dengan pangsa pasar sebesar
15,8026, kemudian Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur dengan pangsa pasar
masing-rnasing sebesar 8,2 persen, 7,8 persen, dan 7,L persen.
b. Infnasi

Inflarsi Jawa Barat pada tahun 2078 mencapai 3,54 persen. Nilai inflasi
tahun 2018 lebih baik dibanding Tahun 2Ol7 yang mencapai 3,63.Nilai inflasi
tahun 2018 berada diatas capaian inflasi nasional sebesar 3,11 persen.
Berdasarkan andil inflasi kumulatif, triwulan III termasuk cukup tiqggr,
pen5rumbang inflasi tertinegi di Jawa Barat pada triwulan ini bersumber dari
kelonrpok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta kelompok
pendidikan, rekreasi dan olahraga. Dari kelompok bahan makanan terjadi
deflasi yang disebabkan oleh kondisi daging ayam ras nasional yang surplus
serta komclditas bawang merah yang sedang dalammasa panen raya.

Disamping itu, Tekanan inflasi pada sektor tersebut terjadi pada
subsector tembakau dan mirruman berakohol, karena masih berlangsungnya
transmisi kenaikan bea cukai rokok yang berpenganrh terhadap peningkatan
harga roli'ok kretek dan rokok filter. Sementara dari kelompok core, komoditas
yang memberikan andil antara lain kelompok pendidikan, rekreasi dan
olahraga juga menjadi penyumbang inflasi terbessar pada triwulan III 2018
temterrni,. pada sub kelompok jasa pendidikan dan perlengkapan/peralatan
pendidikan. Tarif pendidikan SMA, SD, SMp hingga perguruan tinggi menjadi
penyumbnng inflasi terbesar. Hal ini disebabkan oleh misuknya tahun ajaran
baru 2A1812019 pada Juli 2018 sementara perguruan tinlgi memasuki masa
penerimaa.n mahasiswa baru untuk semester 1 tahun z}tg l2OLg cukup
bervariasi dengan rentang clari pertengahan juli hinega akhir September,

Terjaganya inflasi pada kelompok bahan makanari didukung oleh cuaca
yang relatif lebih kondusif (selama tahun 2CI77 dan 2018). Inflasi relatif
terkendali pada kelompok per.rmahan air, listrik, gas dan ba.han bakar, sejalan
dengan komitmen pemerintah untuk menaikan Tarif Dasar Listrik hingga
talrun 2Ot9 dan harga LPG 3 kg selama tahun 2018.
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c. Kete4agakerjaan
Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan

kesejalrteraan masyarakat karena dalam bidang ini akanterlihat kualitas
sumber daya manusia sekaligus income rumahtangga untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Dalam bahasan ketenagakerjaan, Tingkat
Penganggpran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang relevan dalam melihat
pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dimana semakin
menurun ting[<.at penganggLrran akan mengindikasikan peningkatan
kesejahteraan manusia karen.a diasumsikan pendapatan rumah tangga yang
meningl.<at.

Berdasarkan data BPS pada Bulan Agustus 2018, Dari 35,96 juta jiwa
penduduk usia kerja ini 22,6? juta jiwa adalah angkatan kerja (terdiri dari
yang bekerja clan mencari kerja) dan \2,9.1 juta jiwa bukan angkatan kerja
(tenliri dari mereka yang bersekolah, mengurus-rumahtangga dan lainnya).
Penduduk yang bekerja sejumlah 20,78 juta jiwa. Terjadi peningkatan jumlah
angkatan kerja sebanyak 0,24 juta opang peningkatan jumlah angkatan kerja
tidak diiringi dengan peningkatan TPAK. Hal ini disebabkan dengan
peningkatan bukan angkatan kerja lebih tinggi dari peningkatan angkatan
kerja. Paha Agustus 2018, TPAK Jawa Barat sebesar 62,92 persen, turun
sebesar O,42 persen dibanding agustus 2AL7 yant3 sebesar 63,34 hat ini
mengrndikasikan bahwa dari 100 orang penduduk yang berumur 15 tahun
keatas, 62-63 diantaranya akrif di dunia kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) Jawa Barat relatif masih tinggi, yakni 8,17 Persen atau sebanyak 1,85
juta orang pada bulan Agustr.rs tahun 2018. Terjadi penurunan sebesar 0,05
persen poin dibandingkan periode Agustus 2OL7 atau jumlah penganggur
turun sebanyak 0,01. juta orang. Penumnan TPT relatif rendah, "tidak

proporsional dengan tingginya LPE karena elasitisitas kesempatan kerja
bersifat inelastis. Pada tahun 2013, TPT berada pada posisi 9,22 Persen d"an
pada tahun 2018 menjadi sebesar 8,17 Persen.

Untu.k lebih jelasnya perbandingan target persentase tingkat
pengangguran provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Cianjur Tahun
2OL9-2A21 sebagaimana dalam grafik 3.11.
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Perbandingan TPT Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Cianjur
Tahun 2Ol9-2A21 .
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d.. Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun telah
melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin
padar- Maret 2OL2 mencapai 4,48 Juta jiwa dan menurun minjadi 3,539 Juta
jiwa pada September 2018. Pemerintah Jawa Barat dapat menurunkan jumlah
penduduk miskin dari 10,09 persen pada Maret 2oL2 menjadi T,2s pers"r,
pad.a Maret 2018. Artinya pada periode Maret 2Ol2 - Maret 2Ol8 Pernerintah
Jawa Barat berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,84 persen.
Demikian halnya jika dibandingkan -Cengan September tahun 2Ot7 jumlah
pend.uduk miskin turun sebesar 0,58 persen pada periode Septembei ZOlffi.
Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2OL7 - September
2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan maupun di perdesaan
lurun masing-masing sebesdf 54.910 jiya dan 180.100 jiwa. Persentase
kemiskinan di perkotaan turun dari 6,26 persen menjadi 6,38 persen.
sedangkan di perdesaan turun dari 10,77 persen menjadi t0,07 persen.
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Grafik 3. 12
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat dengan

Kabupaten Cianjur Tahun 2OL9-2A21

Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang
diproyeksj.kan di atas, malca strategi dan arah kebijakan pembangunan
ekonomi adalah berikut ini:
1. Strategi meningkatkan kontribusi Pangan, Hortikultura, peternakan,

Perikanan terhadap PDRB, penciptaan kesempatan kerja dan pengrunan
kemiskinan, dengan arah kebijakan: Menjaga icetersediaan dan
keterjanglrauSt 9 kelompok pangan terutama bagi keluarga berpenghasilan
rendah d.i kabupaten/kota yang memiliki laju penurunanlkor Pola eangan
Harapan ketersediaan.

2. Strategi mempertahankan konsumsi energi 2,1s0 kkal/kap/hr dan
ketersediaan ener gt 2,400 l<kal / kap / hr

3. Strategi peningkatan kesempatan kerja bagr masyarakat, dengan arah
kebijakan: fokus pada perbaikan.di bidang industri dan pertanian, dengan
mempertahankan capaian ltinerja di sektor perdagangan

4. Strategi memantapkan peran lapangan usaha perdagangan transportasi dan
pergudangan serta jasa lainnya, dengan arah kebijakan mendorong
Fe'ningkatan nilai tambah di usaha perdagangian, transportasi dan
pergudangan, serta jasa lainnya.

Dl6 a hl/6x r, I -!
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Strategi membangkitkan lapangan industri pengolahan di Jawa Barat
sebagai sektor dengan kontribusi terbesar - khususnya upaya-upayauntuk
meningkatkan pertumbuhan sektoral industri pengolahan, dengan arah
kebijakan: mengupayakan perluasan pangsa pasar ekspor (melalui peran
fiLa,;rket intelegent dan juga mo;rket penetratlon, dan juga peningkatan
efisiensi produksi dan produktivitas tenaga kerja.
Strategi meningkatkan daya saing lapangan usaha konstruksi - melalui
pembangunan infrastruktur dengan arah kebijakan : (1) Fokus pada
peningkaan aksesibiltas seluruh daerah di Jawa Barat; (2) Pengembangan
Jasa Keuangan &Asuransi untuk mendukung terwujudnya program
fi.no;nclo,l inclusion di Jawa Barat; serta (3) Peningkatan daya saing
pendidikan dan kesehatan dengan sasaran peningkatan kualitas SDM.

7. Strategi Membangkitkan kembali lapangan usaha pertanian, untuk menjadi
stabilitas kesempatan kerja, dengan arah kebijakan : (1) Meningkatkan laju
pertumbuhan nilai tambah yang bisa dilatrn.rkan dengan peningkatan
produktivitas - melalui penciptaan bibit unggul, teknologi tepat guna dan
juga rnemberikan perlindungan lkepada petani melalui subsidi untuk
asuransi pertanian; (2) Merringkatkan aktivitas pasca panen, melalui upaya
mendorong dan pengembang3n industriindustri mikro, kecil dan menengah
pengolah hasil pertanian, (3) pemberian insentif kepada aktivitas industri
pengolah hasil pertanian, misalnya aksesibilitas modal bagi pengusaha
mikro dan kecil yang diwujtrdkan bersamaan dengan program flnanclal
inclusion. '

3.1.3.3 Arah KebiJakan Ekonomi Kabupaten CianJur Tahun 2O2O

Arah kebijakan ekonomi secara jangka menengah dapat terlihat pada
RPJMD yang dijabarkan pada dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Arah
kebijakan ekonomi daerah tahunan disusun dengan tujuan untuk
mengimplementasikan program serta dalam rangka mewrrjrrdkan visi dan misi
yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada.
Kebijakan dan kondisi ekonomi makro dapat terlihat antara lain melalui
indikat-or Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kontribusi sektoralnya,
perhrmbu.han ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, jumlah penduduk miskin,
nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta tingkat pengangguran terbuka.

Untuk mencapai sasaran RPJMD dan Sasaran Indiktor Makro, maka
pengembangan ekonomi untuk mencapai target perekonomian daerah pada
Talun 2O2O sangat diperlukan. Oleh karena itu, alah kebijakan ekonomi
untuk nrencapai indikator perekonomian daerah sebagai berikut:
1. Peningkatan Daya Saing ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi

masyarakat dengan fokus penguatan koperasi dan UKM berbasis potensi
loka1 dan komoditas unggulan serta peningkatan nilai tambah produk;

2. Peningkatan perluasan kesempatan kerja bagl masyarakat dengan
peningkatan investasi diberbagai sektor;

3' Menin'gkatkan produksi dan produktivitas melalui pengadaan bibit unggul,
teknologi tepat guna dan perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan
serta peningkatan produk pertanian yang kompetitif;

4. Peningkatan kualitas infrastmktur wilayah dengan fokus pada capaian
jalan kabupaten yang mantap, pada poros utara-tengah-selatan dan ruas-
ruas jalur jalan strategi.s di wilayah utara, tengah dan selatan

5. Penataan destinasi wisata Kabupaten Cianjur yang terbagi menjadi 7 (tujuh)
Cluster Wisata;
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6. Meningkatkan ln:alitas pelayar.an investasi daerah melalui akses informasi
dan kemudahan perizinan investasi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2O2O,
merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun
2016-2021. Dalam konteks ini, Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah
Tahun 2O2O harus mampu mencapai ketiga misi, yaitu:

1. meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan
b erwa-.vas an lingkungan ;

2. rtreningkatkan pembangunan keaga-rnaan;
3. meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang

pend.idikan, kesehatan dan ekonomi.

Memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian nasional, regional,
beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi peik,=mbangan ekonomi tahun
2O2O, tantrrngan dan prospek ekonomi Tahun 2O2A, maka indikator makro
ekonomi Kabupaten Cianjur sebagairfi.ana tercantum dalam tabel 3.13.

Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Ciani

Sumber : H asil pen4olahan Bappeda" 2 0 1 8 dan RPJM D Kab. Ci-anjur 20 1 6-2 02 I

,. Tabel 3. 13
m1 n an

Ifo. Uralsn Rcellrad Tarrct crDr{.tr gctlar Tahua
2017 2018 2019 2020 2021

lri:$il

,it ffiSfSt .$lffii,ir,IFli i,i iii :lrtl:itiitl,,i#'i;t#! '#iif;i'ilitfi!ffi

1
PDRB ADH berlalru (Juta
Ep.)

38.550.122,40 40.782.924,67 43.179.029,34 45.747.075,40 48.496.977,80

2 PDRB ADll konstan (Juta

-BPl--
28.524.430,7 29.289.263,L2 30.106.387,32 31.010.657,84 32.000.000,10

3 PDRB r:er kaoita ADHB 17.083.360.1 18.040.592.7 19.079.830.r 20.203.378,4 21.316.856.3
4 PDRB per kapita ADHK 12.522.754.6 12.780.583.5 13.061.33q.4 13.380.504,8 13.736.263.8
5 Indeks Gini 0,35 o,35 0,35 o.35 o.35

6 Indeks Pembangunan
Manusia (IPMI 63,70 64,62 64,83 65,O8 63,42

7 Indeks Pendidikan 0.5610 0.5616 0.5828 0.5920 c
8 Harapari Lama Sekolah 11.89 1 1.90 11.92 I 1.94 11.96
9 Rata-Rata Lama Sekolah 6,92 6,93 6,e5 6.57 6.99
10 Indeks Kesehatrm o,7614 o.7646 o.7652 o,'tb52 o,7686
11 Umur Haraoan Hirh:rn 69.49 69.70 69,74 69,74 69,96

t2 Laju Pertumbuhan
F'enduduk 0,25 0,18 0,11 0,06 o,47

13 laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPEI 5,72 5,94 5,96 5,98 6,00

t4 Tingkat Pengangguran
'ferbuka ITPT\ (%) 10,1 10,16 10,14 lo,L2 10,10

t5 Persentase Penduduk
Miskin {o/nl

I 1,41 9,8I 9,73 9,65 9,57

16 Tlngkat Partisipasi
Angkatatr Kerja (%) 58,28 60,32 62,52 64,72 66,92

B. ASPEK DAYA S.AINCI
DAE,R'ATI

1
l\llai Investasi PMA/PMDN
iqI&E)- o,72 1,69 1,74 1,78 I,82

2
Nilai PDRB selrtor industri
pengolahan 2.083 2.174 2.264 2.355 2.445

3 I'lilai PDRB sektor
pariwisata 3.241 3.381 3.522 3.663 3.804

4
Nilai PDRB sektor
pertanian L2.O84 12.610 13.135 13.660 t4 145

5
I\rrchasing Power Parigr
ftrartitas daya beli) (dlrn
rilru ruoiah)

7.300 7.874 7.990 8.r47 8.304
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3.2 AtrIAII KEBIJN{AN KIUANGAN DAERAH

Sebagaimana arnanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang
Perbendu.haraan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perirnhangan Keuangan antara Pemerintah Fusat dan Pemerintahan Daerah,
serta Perahrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah
harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonornis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Berdasarkan ketentuan
tersebut, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun
anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya
APBD tersebut akan dipakai sebagai ulasar bagi pemerintah daerah dalam
pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang d.isusun sesuai dengan
kebuhrkran penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan
daerah, oleh karena itu prinsip pen'gelolaan ini akan tercermin pada proses
penJrusunan anggaran daerah, stnrktur pendapatan dan struktur belanja
d.aerah., !

Pe.mberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada
Pemerinthh daerah untuk melakukan piran yang lebih aklif dalam dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat cli daerahnya khususnya
dalam bidang keuangan daerah. Kebijakan keuangan Kabupaten Cianjur
Tahun 2O2O disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan
pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun
2CIL6-2O21 yang merupakan tahun keempat, dan tidak terlepas dari
kemarn.puran keuangan daerah sebagai salah satu faktor yallg penting dalam
pelaksanaan pembangunan Kabupaten Cianjur.
3.2,1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2O2O

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, komponen Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok
yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-l^ain
Penda.patan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan
kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat
mem1renganrhi kualitas otonomi daerah. Semakin tingg1 kualitas otonomi
daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat sernakin berkurang.
Sedangkan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daer:ah yang
berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan
claerah dalam mencapai tujuan pemberian gtonomi kcpada daerah utamanya
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal
daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal teiah menempatkan
pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial
UntUk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui
APBD, tetdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara
lain pendanaan melalui APBN, PHLN,- Obligasi daerah, dana keinitraan dunia
usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate
Social Responsibilitg (CSR) 'atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan
Perusahaan dan Frogram Kemitraan serta bina lingkungan d.i Jawa Barat yang
semuanya merupakan potensi sumber penerimaaJl guna menunjang beban
belanja pembangunan daerah.



Pemerintoh ten Cionjur

Kebijakan Pendapatall Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2O2O dapat
ditentukan berdasarkan realisasi tahun-tahun seLelumnya. Pendap"tu.r,
daerah secara garis besar tersusun atas ksmponen Pendapatan Asli Dierah
(PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Adapun
perkembemgan realisasi pendapatan daerah 2A74-2018 dan APBD tahun
berjalan atau tahun 2018 sebagaimana tercantum d.alam tabel 3.14.

Tabel 3. 14
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah

e
(obupo

Tahun 2OL4-2OL8

l{o
REALISAST BATA. NITTA

PERTi UEUHATq. 
l

2014 2015 20L6 201? 20[E
1 PEITDAPATAII 1.628.334.OO s.trl4.o63.OO 3.241.O38.OO s,7il.267.OO *.o17.3a9.9A 11.19

1,1 PENDAPATAI{ ASLI
DAERAIi{

411,539,OO 454.637,OO 455,r56,8E 535.232,53 869.844,59 8,48

1.1.1 Peudepatan Pajak
Daerah

112.457,00 122.68r,00 131.691,90 170.746,31 t92.762,O3 t4,42

1..t.2 Pendapatan
Retribust Daerah

24.898,00 27.422,00
I

18.482,44 20.91 r,69 28.261,49 3,22

r.t.3 Pendaparain Hasil
Pengelolaan
Kekayaan Daerah
Yang Dipisaht:an

7.999,00 7.s33,00 8.886,05 9.54s,50 9.248,23 3,69

1.1.4 Lairr-lain Pendapatan
Asli l)aerah vanu Sah

266. I 85,00 297.201,00 296.096,49 334.031,()2 33e.572,8s 6,28

1.2 DANA
PEruUBAIYGA!T

1.595.594,OO 1.?29.841,OO 2.155.469,46 2.z0t.213,7O 2.246.193,+6 8193

L.2.1 Dana Bagi Hasil
Pajak/Bkn Pajak

89.331,00 72.358,00 83.205,57 82.t42,87 80.685,34 -2,51

1t4 Dana Alokasi Umum t.407 .470.OO 1.443.963.00 1.569.946.98 L.542.420,70 1.548.376.28 2.41
r.2.3 Dana,\lokasi

Khusus
98.793,0O 213.520,00 502.316,90 576.310,13 617.131,83 58,09

1.3 LAIN-I"AIN
PENDAPA,TAII YANG
SAII

621.201,OO 929.S74,O0 631.O32,70 1.027.?6L,4O 1.201.351,89 17,93

1_3- 1 Penda:atan Hibah 6.114.OO 4.268.00 13.035.69 265.519.86 258.213.12 154.q3I a/) Dana Eagi Flasil
Pa'iak Prov

148.579,00 189.481,00 189.559,72 203.6t22,61 219.388,94 10,23

r.3.3 !elystuclel 354.292,00 456.849.00 -100.00
1.3.4 Bantuan Keuangan

dari Pemerintah
Provinsi

112.2t6,OO 172.t52,OO L47.6t9,20 243.822,88 35r 546,96 33,04

1.3.5 I)ana 0 106.824.00 240.412.94 307.296,05 346.4$2.87 34.20
1.3.6 Di,rna Inserrtif 0 0 40.405.1 7-Soo.oo 25.750.00 -.1 o.65
Sumber: BPKAD Kabupaten Cianjur Tahui ZOtg

Berdasarkan data selama tahun 2014-2018, perkembangan pendapatan
daerah Peneerintah Kabupaten Cianjur cukup baik dan -mengalami

peningkatern dengan rata-rata tingkat pertumbuhan pend.apatan Tahui ZO;4
sampai tahun 2018 sebesar 0,435 persen.

Pendapatan Kabupaten Cianjur paling utama bersumber dari Dana
Perinrbangan yang sebagian besar berasal dari dana alokasi umum. Dana
Perimbangan Kabr]_pl!.I Cianjur setiap tahun selalu mengalami peningkatan
dengan periode 2ot4-2o18 ra[a-rata pirtumbuhan sebesai0,435 persei. Dari
hasil realisasi pendapatan daerah tahun 2Ol4 sampai d.engan tahun 201g, dan
target pendapatan tahun 2oL9, pendapatan daerah Kabufiaten Cianjur Tahun
2O2O diproyeksikan akan mengalami kenaikan. Besaran pendapatan
diharapkan meningkat seiring dengan kemajuan pertumbuhan ekonomi
daerah.

Tabel dibawah ini memrnjukkan proyeksi peningkatan pendapatan
daerah di tahun 2O2O, Hasil dari perftitrrngan pendapatu"-r, d..rah ditambah
dengan sisa lebih perhitungan perhitungan anggaran dapat menunjukkan
|<emampuan kapasitas keuangan daerah yang at<an digunakan dalam pos
belanja daerah.
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Tabel 3. 15
Realisasi Pendapatan Tahun 2ol7-2o78, Proyeksi P APBD Tahun zolg dan proyeksi

Pendapatan Daerah Tahun 2O2O-2O21

Dana Insentif Daerah
I

-rumr,eH epIp4t4Tery
suntber: BPKAD aan aap@ffi 20 io

Kebijakan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada
kebijakan pendapatan, belanja serta pembiiyaan yang harus dikelola secara
tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan uert"iggrrng jawab serta taatpada peraturan pemndang-undangan. Dalam rangkaE."I"gkatkan kinerja
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerai di KabupatJn
Cianjur Tahun 2O2O.

3.2.2 Arah KebiJakan pendapatan Daerah
Pendapa'tan Daerah menrpakan hak Pemerintah Daerah yang diakuisebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periade tahun bersangkutan.Pendapatan daerah_ meniadi unsur p,:nting darar4 stnrktur AnggaranPendapatan dan_ Belanja baerah karena besaran pendapat".r- p*a" T;;;daerah menentukan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugaspemerintahan dan pembangunan. Arah kebijakan Pendapatan Daeratr adatatroptimalisasi sumber-sumber pendapatan yang rn.n1'u.cli sumber dari

Pendapatan Asli Daerah serta tetap berupaya untuk *..rggrti sumber-sumber
pend'apatan yang baru dengan memanfaatl<an potensi fof<af yang ada dalam
wilayah Kabupaten Cianjur

Secara umum arah kebijakan peningkatan
2O2O, dilakukan melalui upaya,
1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem

Pendapatan Daerah

pendapatan daerah Tahun

Operasional Pemungutan

4.O17.389,95 4.Ot9.329,76
Pendapatan Asll
Daerah
Pendapatan Pajak
Daerah
Hasil Retribusi
Daerah
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah

l,ain-lain Pendapatan
Asli Daerah vans Sah

627.991t72 758.517,26

170.7+6,31 t92.762,O3 2L2.699,94

20.917,69 28.261,+9 | 40.487,95 48.990,41

334.031,02 339.572,93 385.455,33

Bagi Hasii Pqiak/Bagi
Hasil Bukan Paiak 82.L42,97 77.+19,34 76.645,15

r.609.902,17 t.666.248.74 1.724.567 "45576.310.13 617.131,83 599.293,47

Pendapatan Daeralr

apatan Hibah
Dana Bagr Hasil

dari Provinsi

1.o27.76t,4O 1.2O1.351,89 1.090,516,35

258.213.L2 252.s33.40

219.388,94

351.546,96

216.280,35

195.251,45

222.758,76

195.251,45 195.251,45

412.662.73 412.662,73 +12.662,73

11.071,39

4.O17.389

-
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2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian
tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah yang memperhatikan
aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan
kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip
almn.tabilitas dan transparansi.

3. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan keparda masyarakat sebagai
upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan
retribusi daerah.

4. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset d.aerah secara
profesional.

5. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem
a.dministrasi, sarana dan prasarana serta efisiensi penggunaan anggaran
daerah.

Berd.asarkan kebijakan perencanaan pendapatan d.aerah tersebut, dalam
merealisasikan perkiraan rencana penerimaan penclapatan daerah (target),
sesua.i dengan RPJMD Kabupaten' Cianjur Tahun 2016-2021 diperlukan
strategi pencapaiannya sebagai berikut:
1. penataan kelembagaan, perlyempurnaan dasar hukr:m pemungutan dan

regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosed.ur
pelayanan;

2. peningkatan sumber-sumber potensi objek dan retribusi melalui pemetaan
objek pajak dan retribusi banr;

3- peningkatan fasilitas pelayanan pajak dan penyebarluasan informasi di
bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran
masyar:akat;

4- optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang d.iarahkan pada
peningkatan pendapatan asli daerah; serta

5. peningkatan kinerja penatausahaan keuangan dan percepatan realisasi
anggaran Perangkat Daerah terkait Dana Perimbangan khususnya Dana
Alokasi Khusus (DAK) Fisik melalui pembinaan dan pemetaan rencana
pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan.

3.2.t Arah KebiJakan BelanJa Daerah
Be:rdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan

Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daeralr yang dialnri sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan. Sederngkan menurut Permendagri Nomor 13 fuhun ZaOA
sebagaimana terakhir diubah dengan Pbrahrran Mlnteri Dalam Negeri Nomor 2l
Tahun 201'1, belanja daerah dikelompokan menjadi Belanja Tidak Lingsr-rng (BTL)
dan Belanja Langsung (BL).

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan
:ecara l^l.S"y"q dengan pelal<sanaan program dan-kefratan yang meliputi belanja
pegatvai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,- belanja bagi hasi,baltuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja ii.rg*,r.rg
merupakan belanja yang dianggarkan terkait *..*r* langsung dengan tela.k"a.r.r.."i
program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, serta
belanja modal.

Sebagai gambaran belanja "daerah yang menrpakan belanja yang tidak
dipengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh adanya program/kegiatan pembangunan,
berikr:t ini perkembangan realisasi belanja dari tahun tahun 2017 iampai dengan

-tahun 2AlB, proyeksi pada Perrrbahan APBD tahun 2Ol9 serta Proyeksi Belanja
Daerah Tahun 2o2o-2o21 sebagaimana tercantum dalarn tabel s.16.
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Tabel 3. 16
Realisasi Tahun 2077-2078, Proyeksi F APBD Tahun 2019 dan Proyeksi Belanja

JUMLAH
BELANJA
DAJERAH

surnber BPKAD dan Hasil Pengolahan Bappeda xaipaterrcaniur rantn zo I o

Perkembangan Belanja Daerah dari Tahun 2017 sampai dengan 2019 terus
mengalami peningkatan, sehingga pengaturan pola pembelanjaan yang
proporsional, efisien dan efektif dapat dilaksanakan di Kabupaten Cianjur. Dengan
berpedoman pada prinsip-prinsip pengallggaran, belanja daerah disusun melalui
pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input
yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi- kerja setiap satuan t<e4a
perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Belanja daerihjrg* tetap diarahkan pada peningkatan 

-proporsi 
belinja- untuk memihak

kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksisterisi penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Adapun Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2O2O dilakukan melalui
pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien clan efektif, yaitu:
1. Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung
1) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan betzurja

kompensasi, dalam bentu\ gaji dan tunjangan, serta penghasilan
lainnya yang diberikan kepada Pegarvai Negeri Sipil secara cermat dan
lepat yang ditetapkan sesuai,dengan ketentuan peraturan perundang-
rrndangan;

Daerah Tahun 2O2O-2O21

3.6&.119,18

2.O14.O1O,30

4.121.383,O3

2.219,334,36

1.497.31

2.214.L5.2,92

1.320.186.19 1.311.i 53.86 1.497.310

Belanja bagi hasil
kepada Propinsi
/Kabupaten /Kota
dan Pemerintah
Desa
Belanja Elantuan
Keuangan kepada
Propinsi/Kabupat
eir/Kota dan
Pemerintahan
Desa ,,lan Partai
Politik
Belanjr Tidak

122.635.10

5.?t 5,58

677.r38,86

8.932,75

586.107,39 631.201,56 658.453,56 675.908,85

1.332,01 9.107,31 5.472,1t

2.OO2.74L,t9 1.807.893,37 2.051.886,77
t2t.675.O3 t07.941.2r

823.274.70 928.610

3.664.119,18 4.OOO.993,75 4.121.383,O3
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Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk
menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau
barang kepada masyarakat yang berlujuan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat sesuai peraturan Berundangundangan
yang berlalcr.r.
Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk
menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang
d.an/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat
perorangan yang secara spesilik telah ditetapkan peruntukannya
sesuai peraturan penrndangundangan yang berlaku ;

Mengerlokasikan 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
cLiperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebehrmnya yang telah ditutup.
Belanja Bantuan Keuangap dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Desa, untuk pemerataan dan/atau peningkatan
pembangunan yang mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten

,Cianjur.
b. Belanja Langsung

Kebijakan belanja langsung terbagi ke dalam Lrrusan pemerintah
daerah meliputi:

24 (dua puluh empat) bidang urusan pemerintahan wajib terdiri dari
6 (enam) bidang Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar dan 18 (delapan belas) bidang Urusan Pemerintahan
yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;;
7 (tujuh) bidang urLlsan pemerintahan pilihan;
8 (delapan) bidang fungsi penunjang urusan pemerintahan;
Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2O2Q;
Prioritas Provinsi .Iawa Barat sesuai dengan rencana tematik
kewilayahan;

6) Keterkaitan Sapta Cita dan janji Bupati Cianjur yang dilaksanakan
berdasarkan urusan pemerintahan wajib, pilihan dan fungsi' penunjang.

Berdasarkan uraian kebijalcan di atas, maka lrebijakan belanja
lanigsung Tahun 2O2O sebagai berikut:
1) Penyusunan belanja daerah diprioritaslcan untuk menr,mjang

efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah
dalam rangka melaksanakan urusan pernerintahan daerah yang
menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Cianjur.

2) Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk
rnelindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam
upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam benhrk
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial
dan fasilitas umum yang berkualitas;

3) Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar
2Oo/o d,an VolumeAnggaran APBD tiap tahunnya dengan fokrrs pad,a
penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun, menciptakan pendidikan yang
berkualitas d.an terjangkau, pendidikan bagi masyarakat miskin, dan
mendukung terlaksananya "kembali ke sekolan''' (back /o schoolJ bagi
anak usia sekolah di wilayah terpencil, tertinggal dan terbelakang;

2)

3)

4)

s)

u

2\
3)
4|
s)
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4) Peningkatan lrualitas 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 sutit dijangkau, serta memperbaiki
kualitas lingkungan dan pembuda5raan perilaku hidup bersih dan
sehat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundafigan.

5) Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, arrggrran belania
akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternaka;,
perikanan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan
infrastruktur pede saan .

6) Penurunan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur
melalui penyiapan sDM yang siap keq'a, peningkatan investasi- di
berbagai sektor, dan pembangunan balai latihan kerja.

7) Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan
dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pad.a wilayah tengah
dan selatan Kabupaten Cianjur;

8) Memprioritaskan alokasi anggaran pada program - program prioritas
daerah (Sapta Cita) pada tahun 2O2O.

9) unhrk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan,
Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggararl p"a* legiatan-
kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, miiigasi belncana,
pengendalian alih fungsi lahan.

10) Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat,
provinsi dan kabupaten.

Berd.asarkan arah kebijakan belanja Daerah Tahun 2O2tC untuk
mendukung alokasi belanja d.aerah tahun 2o2o, maka proyeksi
kapasitas kemampuan keuangan daerah sangat diperlukan. proyeksi
kapasitas kemampuan keuangan d.aerah sangat diperlukan Setelah
mengetahui peningkatan pendapatan d.aerah ditimbali sisa lebih tahun
sebelumnya, dapat diketahui kapasitas kemampuan keuangan daerah
Iang menjadi pijakan dalam penJrusunan belanja daerah. Adapun
Pr'ryeksi Kapasitas kemampuan Keuangan daerah Tahun 2o2a dan
perkiraan mdu tahun zo2D sebagaimana dalam table 8.17.

Tabel 3. 17
Proyeksi Kapasitas Ke Ke Daerah Tah 2020

setelah diketahui kapasitas kemampuan keuangan daerahnyamaka alokasi anggararr untuk belanja pubiik di seluruf, daerah dapat
ditentukan. Karena keterbatasan tlngkat pendapatan aaerJ maka
anggaran belanja perlu disusun berdasarkan prioritas daerah. Adapun
rerrcana alokasi belanja daerah tahun 2O2O ctapat dilihat dalam tabel
3.18.

No
r!+:39lgg{g
Uraian

![f_elgE_z!
Tahun 2O2O

1 I Pendapatan

l sisa Lebi6c
35.000.000.000,00

rler/qErLils rrtrrru"rflpuan fi.euangan lJaerah 4.L44.893.O3t.862,46
2018
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Tabel 3. l 8
Rencana Alokasi Belan

Sumber: Ha,sil Pengolahan Bappeda" 2O,O

3.2.4 Arah KebiJakan Pembiayaan Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2Ol4 membawa konsekuensi terhadap pelaksana;
pembiayaan atas beberapa kewenangan yang akan dilaksanakan oleh
pemerintah daerah. Mekanisme pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah
diutarnal<an semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerahbaik mela-lui pajak daerah, ritribusi daerah ir.rpro d.ari 1aba BU\{D danpenerimaan lain yTg dianggap sah serta potensi pinerimaan lain yang masih
belura terjangkau oleh PAD atau lebih dikenat dengan Kapasitas Fiskal Daerah.

- Pembiayaan daerah tersttsun atas komponen penerimaan pembiayaan
9:tt4 - 

rlan pengeluaran pembiayaan daeiah. plnerimaan pembiayaan
diperoleh dari sisa lebih perrritungan anggaran daerah tahun sebelumnya,pinjaman, pencairan dana cadangan &n lain-lain, sed.angkan uniuk
penge_luaran pembiayaan terdiri dari fembentukan dana cadangan, penyertaan
moded linvestasi), pembayaran pokok utang dan lain-lain. Perkemb anga1;-
pembiayaan daerah dari Tahun 2Ot7 sampai dengan tahun 2OZl dapat dililat
pada tabel 3.19.

I a an Tahun 2A2A

No Uralau Tshun 2O2O

{Rp}
A I{APASITAS IrcMAMPUAI{ IGUANGAN DAERATI 4.144.883.031.862,46

1 Pendapatan Daerah 4.109.883.031.862,46
2 Sisa Lebih Riil Perhitungan anggara.ri tSll,pAt 35.000.000.o00,00

B BELANJA 4.121.383.O31.862,46
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.313.489 .659.667,46

PRIORITAS I 2. 188.854.559.667,46

a Gaji, Tunjangan, Insentif pemungutan
'Pajak/Retribusi 1.497.310.826.018,04

b Elelanja Bagi Hasil 8.932.754.000,00

c
Feianja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi / Kabupaten / Kota, pemerintahan Desa dan
Partai Politik t

677 .138.865. 142,00

d Belanja Tidak Terduga 5.472.L14.507 ,42
PRIORITAS III L24.635.100.000,00

a Belanja Hibah L22.635.100.000,00
b Bc,lanja Bantuan Sosial 2.000.000.000,00
C Belanja Subsidi 0,00

PRIORITAS TI 1.807.893 .372.195,00
2 BEI"ANJA LANGSUNG 1.8O7.893.372.195,OO

c PENGELUARAN PEMBIAYAAN 23.5OO.OOO.OOO,OO
PRIORITAS I 23.500.000.000,00

a Penyertaan Modal 23.500.000.000,00
SURFLUS/DEFISIT 0,00
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Tabel 3. 19
Realisasi Pembiayaan Tahun 2Ol7 -2Ot8, Proyeksi

Proyeksi Pemhiayaan Daerah Tahun
P APBD Tahun 2019 dan
2020-2A2r

loo.20t,14
PET{ERIMAAN
PEMBIAYTIAI{
DAER.AT.l

Sisa Lebih
Pertritungan
Anggaran Tahun
Anggaran

100.201,14 200.o52,74

PEMBIAYAAN | 1.0OO,OO

Badan Usaha I

Milik Daerah l r.ooo,oo

6.75O,OO

5.000,00

1.750,00

18.500,00

PEMBIAYAN{ NETTO 99,2O1,14

Sumber: BPKAD dan Hasil Pengolahan Bappiida

Berdasarkan perkembangan pembiayaan daerah dan proyeksi
pemtriayaan daerah tahun 2Ol9 perencanaan tahun 2020, maka kebijakan
pembiayaan daerah, dari aspek penerirnaannya akan diarahkan untuk
meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA). Terkait dengan pinjaman daerah,
Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang
mememrhi persyaratan, untuk melalrukan pinjaman sebagai salah satu
instrumen pendanaan pembangunan daerah. ,Hal ini bertujuan untuk
mempercepat pembangunan d.aerah dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi
kervajiban yang hanrs dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah
dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, clan biaSra lainnya,
pemerintah daerah akan terus mengeCepankan prinsip kehati-hatian
$trudential managementl, profesional, dan tepat gun; dallm penggunaan
poterrsi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif
bagi keuangan daerah.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan
diterima ltembali baik pada tahun anggaran yang U.tsar,gkrtan maupun pada
tahun anggaraJl berikutnya, akan mencakup penyertaan mod.al (investasil
pemerintah daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya adalali
penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restmkturisasi
kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
dalarn rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap
kelayakan BUMD.
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BAB IV
SASARAN DAIY PRIORITAS PEMBAT{GUNAN DAERATI

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Cianjur tahun 2OZO
merupakln baglal dari tahapan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2Arc-2A21 yang dia-rahfununtuk lebih memantapkan pembangunan d.aerah secara 

- 
meiyeluruh di

berbagai bidang dengan menekankat pencapalan daya saing peielconomian
daerah yang ditopang oleh kuahrya kemandirian dan keuriggulan daerah.
untrrk rnencapai sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini
${_a,sartan pada hasil evahr4si kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daera}r
tRB:llD) J'ahun 2018, proyeksi kerangka ekonomi daerah d.an arah kebijakan
kerrangan d.aerah, kond.isi lingkungan strategis internal-ekstlrnal,
sebagaimana dibahas dalam bab Jebelumnya, isu -strategis di Kabupaten
Cjanjur pada tahun berkenaan depgan memperhatikan irgensi, efisiensi,
efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunarl daelh. penentuan
prioritas pembangunan Kabupaten Cianjui juga mempertimberngkan antara
kebrjakan nasional (Nawa Cita) Serta Provinsi i*" Barat agar tercipta sinergi
antara pembangunan pusat dan daerah.

Dalam menJrusun rencana kerja Tahun 2O2O yang menjabarkan tujuan
dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta
priorita:r pembangulan. Pen5rusunan prioritas dan sasaran p.irb*r,g,rrr*r,
juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi misi Pemerintah Kabripaten
Ciarrjrrr 

-sebagaimana tertuang dalam- RPJMD 2016-2021 dan mendukung
terwujudnya prioritas pembangunan Jawa Barat dan Nasic,rnal.

4.L TIIJUAN DAN SASARAN PEMBANGT'NAN

4-t.L Tqiuan dan sasaran pembau,gunan Nasioual Tahun 2o2o
A. V'isi dan Misi Pembaugunan Nasional

Visi Pembangunan Nasiona.l Tahun 2O2O mengacu kepada Visi dan Misi
RPJP Nasional Tahun 2OO5-2O25 yaitu "Indonesis.-Aang Mand"iri, Maju, Adil
dan Mqkmtar'. Adapun misi yang tercantum dalam RpJp Nasional yaitu:1. Illewujudkan masyarakat berakhlak rnulia, bermoral, beretika, berbudaya,

dan beradab berdasarkan falsafah pancasila;

?. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;3. Mer';'ujr:dkan masyarakaidemokratis beiiandaskan hukum;
1. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
!. Mewuiudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
9. Mewujudkan Indonesia r."ri d"r, leitari;7' Mewujudkan Ind.onesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,krrat, dan berbasiskan kepentlngan n"asional;8. Irlewuj,dkan Indonesia berperan penting daram pergauran duniainternasional

B. Arah, Tahapan, dan prioritas pembangunan Jangka pauJang Tahuu
2005,-2025

Trjy"t pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah
mewujudkan bangsa-yang mdu, mandiri,- dan adil sebagai landasan bagi
!3h"p Plrnbangunan berikutnya menuju masyarakat adil d.an makmur dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berda-sarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
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Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil,
pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang d.iarahkan pada
pencal",aian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:
1- Tenmrjudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral,

beretika, berbudaya, dan beradab ditanclai oleh hal-hal berikut:
a. Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak

mu1ia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan
dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang
beragam, beriman dan bertaqwa kepada T\rhan yang Maha Esa,
berbudi luhur, bertoleran, bergotong ro).ong, berjiwa patriotik,
berkembang dinamis, dan berorientasi iptek.

b. Makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya
peradaban, harkat, dan martabat manusia Indonesia, dan mengua.tnya
jati diri dan kepribadian bangsa.

2. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat
yang lebih makmur dan sejahtera ditunjukkan oleh hal-hal berikut:
a. Tercapainya pertumbuhan, ekorromi yang berkualitas dan

berkesinambungan sehingga' pendapatan perkapita pada tahun 2025
rnencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara
berpenghasilan menengiah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang
tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari
5 persen.

b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran
perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas
sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks
pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG),
serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.

c- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian,
dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitai ekonomi
yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi
berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor
penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan
kualitas pelayanan lebih bermutu dan berd.aya saing.

d. T'ersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan
terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang
andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya
eiektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi.
Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan
rr,odern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia.
Teru'ujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga
keberlanjutan fungsi sumber daya air.

e' Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah
untuk mewujudkan tata pemerintahan yanglaik, bersih, berwibawa,
dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung
pembangunan nasional.

3. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan krukurn dan
berkeadilan ditunjukkan oleh hal -hal berikut:
a. Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi

manusia yang bersurnber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indoqesia Thhun 1945 serta tertatanya sistem hukum
nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomod.atif, dan
.aspiratif, Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang
kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supre**si hukum
dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
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b. Menciptakan landasan konstitusional untuk memperkLlat
kelembagaan demokrasi.

c. llfemperkuat peran masyarakat sipil dan
kehidupan politik.

d. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai
tnenitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi,
kemitraan.

partai politik dalam

demokrasi yang
non-diskriminasi, dan

e. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupanpolitik yang dapat diukur clengan adanya pemerintah ylng
berdasarkan hukum, birokrasi yang professional dan nitrat,
masyarakat sipil, masynrakat politik dan masyarakat ekonomi yang
mandiri, serta adanya. kemandirian nasional.

Ternrujudnya rasa aman d.an damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indoneiia dan kedaulatan
negara dari ancaman baik dari dalam negeri'maupun luar negeri ditandai
olen hal-hal berikut:
a. Terwujudnya keamanan l nasional yang menjamin martabat

kemanusiaan, keselamatan warga negara, d.an keutuhan wilayah dari
alrcaman dan gangguqn pertahanan dan keamanan, baik dari luar
negeri maupun dari dalam negeri.

b- TNI yang profesional, komponen cadangan d.an pendukung pertahanan
yang kuat terutama bela negara masyarakat dengan dukungan
industri pertahanan yang andal.

c. Polri yang profesional, partisipasi kuat masyarakat dalam bidang
keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang ef.mif, serta mantapnyi
koordinasi antara institusi pertahanan dan keamanan.

Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai
oleh hal-hal berikut:
a. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah

diwujudkan dengan peningkatan k:alitas hidup dan kesejahterlrn
masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonelia.-

b. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pad.a tingkat aman dal
drJam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen
jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.

c. Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana d,an
sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang d.idukung oleh
sistem pernbiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan,
efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman
krrmuh.

d' Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan
kehidupan yang baik, berkelanjutan, r.it. mampu memberikan nilai
tambah bagi masyarakat.

'l'erwujudnya Indonesia yang asri dan lestari ditandai oleh hal-hal berikut:a' Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan'sumber claya alam danpelestarian lungsi lingkungaii hidup v""g dicerminkari oleh tetap
terjaganya fungsi, daya dukung, d..rt kernar..,.puar,, pernu.lihanny}.
dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekbnomi secara
serasi, seimbang, dan lestari.

b. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber claya
alam untuk mewujudkan'nilhi tambah, daya saing bangsa, serta modr.l
pembangunan nasional.

5.

6.
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c. Me.ningkaLnya- kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakatdalam pengelolaan sumber d"y" alam dan pelestarian fungsilingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitaskehidupan.

Jenrujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju,kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional ditandai oleh hal-ha1 berikut:a' Telbangunnya jaringan 
"**a dan prasarana sebagai perekat semuapulau dan kepulauan Indonesia

b' Meningkat dan menguatnya s"umber daya manusia di bidang kelautan
yang didukung.oleh pengembl.g^r, ilmu pengetahuan dan tJknologi.c' Menetapkan wilayah Negara Kesatu"r, {.p.rblik Indonesia, aset-aset,
dan hal-halyangterkait dalam kerangka p.rtrt *r,^, n g^ru..d. Membangun ekonomi kelautari .."*r" terpadu denganJnengoptimalkan pemanfaatan sumber- kekayaan laut secara
berkelanjutan.

e. Ivlengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.
Terwujudnya peranan Indonesia 

ryang 
meningkat dalam pergaulan d.unia

internasional ditandai oleh hal-hal beiikut:a' Memperkuat_ dan memt'romosikan identitas nasional sebagai negara
d,enrokratis dalam tatanan masyarakat internasional.b' Mernulihkan posisi penting Indtnesia sebagai negara demoi<ratis besar
yang ditandai oleh keberhasilan diplonrasi ai fora internasional dalamtrpaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan
pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional.c- Meningkatnya kepemimpinan dan kontribusi Indrrnesia dalam berbagai
kerja sama internasional dalam .angka meurujud.kan tatanan dunia
yang lebih adil dan damai.

d. Terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global.e' "Meningkatnya investasi perusahaan-perursahaan Indonesia di luar
negeri.

Urituk mexcapai tingkat kemajuan, kemandirian, serta keadilan yang
diinginkarr, arah pembangunan jangka panjang selama kurun waktu 20
tahun mendatang adalah sebagai 6erikut: 

- -

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika,
Berbudaya, dan Beradab
Terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dal
bereli.ka sangat.penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakatyang penuh toleransj, tenggang rasa, dan harmonis. Di .ampi.rg itu,kesadaran akan budaya memberikan arah bag, perwujudan id.entitasnasional 

_ 
yang 

" 
sesuai dengan nilai-nilai tuhur 

-uuaaya 
bangsa danmenciptakan iklim kondusif rlan hannonis sehingg^ ,rii"i-nilai kearifanlokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif

f gjalan dengan nilai-nilai kebangsaan.
Mewujudkan Bangsa yang Berclaya Saing
Kernaimpuan bangsa untuk birdaya !"ins tinggi adalah kunci ba-si
trrrcapainya kemqiuan dan kemakmuran bangsa. 5ayu. saing yang tingg;l

^I?t menjadikan Indonesia siap menghadapi iantang-an-tantan[an
globalisasi dan mampu memar',.faatkan - peluang yang ada. uniuk
memperkuat daya saing b3ngsa; pembangunan nasiona[ dalam jangka
panjnng diarahkan untuk (a) mengedepankan pembangunan sumber dlya
manusia berkualitas dan berdaya saing; (b) memperLtrat perekonomian
comestik berbasis keunggulan di setiap wilayatr. menuju ketrnggulan
kompetitif dengan membangun keterkait-an sisiem produksi, distii-busi,

8.

2.

dlt pelayanan di d.alam negeri; (c) meningk*tt *., penguasaa.n,
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pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan; dan (d) membangun
infrastruktur yang maju; serta (e) melakukan reformasi di bidang hukum
dan aparatur negara.

Me,nrujudkan Indonesia yang Demokratis Berlandaskan Hukum
Demokratis yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting
untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang maju, mandiri dan adil.
Demol<rasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai
kegiatan pembangunan, dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta
merringkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan
negal'a. Hukum pada dasamya bertujuan untuk memastikan munculnya
aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta
memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga negara talpa
rnemand.ang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun
gender. Hukum yang ditaati dan diikuti'akan menciptakan ketertiban dan
keterjaminan hak-hak d.asar masyarakat secara maksimal.
Mewujudkan Indonesia yang Amap, Damai dan Bersatu
Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi,
dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukan
kemampuan pertahanan fr.egara yang kuat untuk menjamin tetap
tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya
gangguan kearrtanan dalam berbagai bentuk kejahatan dan potensi konflik
horisontal akan meresahkan dah berakibat pada pudarnya rasa aman
ma.syarakat. Terjaminnya keamanan dan adanya rasa afiran ba$
r.nasyarakat merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan
di berbagai bidang

Meup:judkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan
Pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen
bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif
masyarakat dalam pembangunan, rnengurangr ganggu,an keamal:tan, serta
menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang
maju, mandiri dan adil.
Mewujudkan Indonesia yang Asri dan Lestari
Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal
pembangtrnan nasional dan, sekaligus sebagai penopang sistem
kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya
sumber daya yang berkelanjutan t,agi pembangunan. Lingkungan hidup
yang asri akan meningkatkan kualitas hidup ma^lrsia. Oleh karena itu,
unttrk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, sumber daya
alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk
menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. penerapan prinsip-
pritrsip- pembangunan yanB berkelanjutan di seluruh sektoi dan wilayah
tnenjadi prasyarat ut:rma dalam pelaksanaan berbagai kegiaian
pernbangunan.

Iulewirjudkan Ind.onesia Menjacli Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju,
Kuat clan Berbasiskan Kepentingan Nasional
Pembangunan kelautan pada masa yang akan datang diarahkan pada pola
pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut
berbasiskan ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia
dan kelembagaan, potitik,- ekonbmi, lingkungan hidup, sosial budaya,
pertahanan keamarlan, dan teknologi.

4.

5,

6.

7.
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B. Mew-ujudkan Indonesia yang
Internasional

Berperan Aktif dalam Pergaulan

Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdalnaian abadi, dan keadilan sosiai merupakarr amanat konstitusi yang
harus diperjuangkan secara konsisten. Sebagai negara yang besar "i"^r"gecgrafis dan jumlah penduduk, Indonesia sesungguhnya memiliki
peluang dan potensi untuk mempengaruhi dan membLntuk opini
internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional.
Dalarl rangka mewujudkan Indonesia maju, mandiri, adil dan makmur,
Indonesia sangat penting untuk berperan aktif dalam politik luar negeri
dan kerja sama lainnya baik di tingkat regional maupun internasional,
meng,ingat konstelasi politik dan hubungan internasional iainnya yang
terus mengalami perubahan-perubahan yang sangat cepat.

4-L.2 Tr4iuan dan sasaran Pembangunan Jawa Barat Tahun 2ozo
Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2AL8-2O23

merupakan penjabaran dari visi guibernur dan wakil gubernur terpilih serta
menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat.
Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2078-2A23 menjadi arah bagi
pe*brngt'tnan sampai deng"rr"s (lima) tahun mend.atang. Berbagai kebijakan
pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023
difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka
menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2OLB-2O23, adalah:

"Terurujudnga Jawa Barat Juaro Lahir Batin dengan Inouasi dan
Kolaborasf'

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai
berikut:
Jabnr Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraar. dan kualitas hidup masyarakat baik lahir
maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan milsyarakat
Javra Barat berdaya saing dan mandiri.
Inovasl: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah
di{ukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan
publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.
Kolaborasi: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan
pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk
memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan
tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka
ditetapkan beber-apa misi pembangxm^n l*rgka- mJnengah provinsi JawaBarat'fahun 2A$-2O23, yaitu:
1' lvlemhentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melah:ri Peningkatan peran

Masjid dan Tempat Ibadah sebagai pusat peradaban
2' Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan proctuktif
3. I{empercepat Pertumbtrhan dan Pemerataan Pembaigunan Berbasis

Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang

Sejahtera dan Adil
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovntif d.an Kepemimpinan

yang Kolaboratif Antara Pemerintah Fusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
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Untuk mencapai Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat Tahun 2Ol8-2A25
ditetapkan/dijabarkan kedalam T\.rjuan dan Sasaran Pembangunan yang
akan dicapai atau dihasilkan d.alam jangka waktu 5 (lima) tahun. Berikut
tujuan,clan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat
berdasarkan misi pembangunan 2018-2023 Sebagaimana dalam tabel 4.1.

Tabel 4. 1

Rumusarr Visi, Misi, T\rjuan dan Sasaran
Provinsi Jawa Rarat Tahun 2OI8-2O23

Visi
{uanys;lawa
Juara Lahir
dengan

si dan
,orasi

Misi T\:iuan Sasaran
Misi 1 : Membentuk
Manusia Pancasila
Yang Bertaqwa
Melalui Peningkatan
Peran Masjid darr
Tempat Ibadah
Sebagai Pusat
Peradaban

Terwujudnya manusia
yang berketuhanan,
berdemokrasi,
berkebangsaan dan
Serkeadilan sosial

Meningkatnya
keimanan dan
kerukunan umat
beragama dalam
Kerangka demokrasi

Misi 2: Melahirkan r
Manusia yang
Berbudaya,
Berkualitas Elhhagia
dan Produktif Melalui
Peningkatan
Pelayanan Publik
yang Inovatif

Meningkatnya
kebahagiaan dan
kesejahteraan
Masyarakat

Meningkatnya
Kualitas Kesehatan
Masyarakat dan
Jangkauan
Pelayanan
Kesehatan

Meningkatnya
Pengendalian
Jumlah Penduduk
Meningkatnya'
Pengarusutamaan
Gender dan
Perlindunsan Anak
Meningkatnya
Aksesibiltas dan
Mutu Pendidikan
Meningkatnya Peran
Pemuda daiam
Pembangunan,
Masyarakat
Berolahraga dan
Prestasi Qlahraga
Jawa Barat di
Tinekat Nasional
Meningkatnya
upaya
penanggulangan
kemiskinan
Menurunnya
Tingkat
Pengangzuran

Terwujudnya
kehidupan masyarakat
yang tertib dan tentram
berbasiskan kearifan
lokal dal seni budaya
daerah

Meningkatnya
pelestarian dan
Pengembangan
kebudayaan lokal

Terwujudnya
Ketertiban dan
Ketentraman
Masyarakat dan
Kenyamanan
Lingkungan Sosial
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Visi Misi T\riuan Sasara.n
Misi 3: Mempercepat
Pertumbuhan dan
Pemerataan
Pembangunan
Berbasis Lingkungan
dan Tata Ruang yang
Berkelanjutan Melalui
Peningkatan
Konektivitas
Wilayah dan
Penataan Daerah

Terwujudnya
percepatan
pertumbuhan dan
Pemerataan
pembangunan yang
berkelanjutan

Meningkatnya
infrastruktur energi
listrik yang
mendukung
pertumbuhan
ekonomi dan akses
listrik terhadap
rumah tangga
hingga ke pelosok

Meningkatnya
Aksesibilitas dan
Mobilitas
Transportasi
menuju pusatpusat
oerekonomian
Meningkatnya
pembangunan dan
Pemberdayaa.n
masyarakat desa
Terbentuknya
Daerah Otonomi
Baru untuk
Pemerataan
Pembansunan

Meningkatnya daya
dukung dan daya
tampung linglrrngan

Meningkatnya
kualitas lingkungan
hidup dan
pengendalian
dampak perubahan
iklim untuk
kesejahteraan
masvarakat
Meningkatkan
ketersedian air
untuk menunjang
Produktifitas
ekonomi dan
domestik
Meningkatnya
ketangguhan
terhadan bencana

Misi 4: Meningkatkan
Produktivitas dan
Daya Saing Usaha
Ekonomi Umat yang
Sejahtera Dan Adil
Melalui Pemanfaatan
?eknologi Digital dan
Kolaborasi dengan
Pusat-Pusat Inovasi
Serta Pelalm
Pembangunan.

Terwujudnya
pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas dan
berdaya saing serta
mengurangi disparitas
ekonomi

JawaBarat sebagai
daerah pertanian,
Kelautan dan
perikanan yang
mandiri untuk
mencapai
kedaulatan pangan

Tercapainya-
pariwisata sebagai
sumber
pertumbuhan
ekonomi inklusif
Meningkatnya peran
industri dan
perdagangan dalam
stabilitas
perekonomian Jawa
Barat
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Visi Misi Sasaran
Meningkatnya
kualitas iklim usaha
dan investasi

Misi 5: Mewujudkan
Tata Kelola
Pemerintahan yang
Inovatif dan
Kepemimpinan yang
Kolaboratif Antara
Pemerintah Pusat,
Provinsi dan
Kabupaten/Kota

Terwujudnya good
gouernance dan whole
of gouernment

Terwujudnya inovasi
tata kelola
pemerintahan yang
smart, bersih dan
akuntabel

Terwujudnya
kolaborasi antara
Pemerintah pusat,
provinsi,
kabupaten/kota dan
pihak lainnya dalam
Pembangunan yang
sinergis dan
intesratif.

4.1.3 TuJuan dan sasaran pembanguran Kabupaten clar$ur
4.1,3.1 TuJuan dan sasaran pembangunan Kab.ctaqfur Tahun zo2o

Perwujudan visi dan rnisi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur
masa bakti 2016-2021 sangat ditentukan oleh penjabaran k; tujuan dan
sasaran pembangunan ja.rgk" mbnengah. Tujuan adalah pernyataan-
pernyataan tentarrg hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,
melaksanakan misi dengan Inenjawab isu strategis daerah dan permasalahan
pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari
suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,
rasionai, untuk dapat dilaksanakan d.alam jangka waktu 5 (lima) tahun ke
depan.

Tiga misi pembangunan Kabupaten Cianjur 2016-2021 dijabarkan
kedalam-7 (tujuh) tujuan dan 12 sasaran, T\.rjuan dan sasaran pemblngu.nan
memberikan gambaran apa yang menjadi fokus pembangunan Cianjur "il"m"5 (lima) tahun kedepan. Untuk memberikan fokus yang jelas, maka setiap
sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target yang jelas dan
terrrkur setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Berikut tuJuan dan sasa-ranpembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur berdasarkan
misi pembangunan 2016-2021 scbagaimana dalam tabel s.1.
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4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2O2O

4.2.L Prlorltas dan Sasaran Pembangunau llaslonat Tahun 2OZA

Tema pembangunan nasional tahun 2020 merupakan masa transisi,
berdasarkan Teknokratis RPJMN Tahun 2o2A-2o24, tema tahun 2o2O
adalah "Peningkatan Sr:mber Daya Manusia untuk Pertumbuhan
Berkualitas", maka prioritas nasional tahun 2O2O adalah:
1. Pembangunan Manusia dan pengentasan kemiskinan
2. Infrastnrktur dan pemerataan wilayah
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja
+. Ketahanan Pangan, Air, energi dan lingkungan hidup
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan

Untuk mencapai sasaran pembangunan nasional tahun 2Q2O,
Perr"erintah merancang prioritas dan program prioritas sebagaimana
tercantum dalam gambar berikut ini:-

Gambar 4. 1

Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Manusia dan
pengentasan kemiskinan

Pcrlurttrr
lnftiritrultur
Dlrer

PanS$rlrrt lhtilrt ultu? XrursJl ILrilntld drn I

.{*!3}:ltlt!sgr,. )

Pcnlatft.t.rrloealtlYlr.. I
Muhirrpdr drn Anternrode !
MoaduliuntPGrtsrnbshaa I
Eton6rhl )

f;;1 ,!.rtr'r..n
I - I tn(or.r1r'ldJ

. LIJ xomunr.3r

Ltnolo1d
drtl

Gambar 4. 2
Kebijakan dan Program Prioritas Infrastmktur dan pemerataan wilayah
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Gambar 4. 3
Kebijakan dan Program Prioritap Nilai tambah sektor riil, industrialisasi

dan kesempatan kerja
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Gambar 4. 4
K.ebijakan dan Program Prioritas Ketahanan Pangan, Air, energi dan

lingkungan hidup
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Gambar 4.. 5
Kebijakan dan Program Prioritas Ketahanan Pangan, Air, energi dan

lingkungan hidup
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4-2.2 Prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Barat ,fahun zo2o

Rumusan perencanaan pembangunan Tahun 2O2O disajikan dalambentuE kerangka pikir petencu.n""r p.*bangunan RKPD provinsi Jawa
Berrat Tahun 2020, seperti terlihat padaGambaiberitcut.

Gambar 4. 6
Kerangka pikir perencanaan pembangunan RKPD Jabar 2o2o

Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan
internal serta perhatian khusus seperti padi tabEl diatas, iraka 5 (lima) isu
strategis pembangunan Jawa Barat Tahun 2020, sebagai berikut:
1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia ;2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial;
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan

daya tampung lingkungan;
4' Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan ; dan
5. Reformasi birokrasi.

Adapun tema atau fokus pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun
2o2o, adalah: "Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Pubtik"
Tema tersebut mengandung makna bahwa pembangunan Jawa Barat'lahun
2O2a diarahkan untuk memantapkan kesejahteriarr masyarakat melaluipeningkatan pelayanarl, pemberdayaa.n, dan peran serta mlsyara-kat, sertapeningkatan daya gaing daerah dengan memperhatikan prinJip demokrasi,pemerataan, keadilan, dan kekhasin Jawa Barat dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Prioritas pembangunan claerah merupakan janji-janji kampa.nye
guberntir dan strategis untuk dilaksanakaie pada tahun zOlS-2Oig.
Prioritas Pembangunan Daerah ini salah satu pendukungan terhadap
pencapaian visi dan misi. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2OL8-2Q23
sekeligus menjadi prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat Tahun 2020,
meliputi:
a. Akses pendidikan untuk semua
b, Desentralisasi pelayanan kesehatan
c. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi

Srtlnber." Ikrpperlrrn hcsil anaftsis tOJg

h_L ,
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d.
e.
f.
C'

h.
i.

lenqeab ar l gan des tinasi d an infras truktur p ariwis ata
Penclidikan agama dan tempat ibadah juara
Infras truktur konektivitas wilayah
Gerakan bangun desa (Gerbang desa)
Subsidi gratis golekmah
lnovasi pelayanan publik dan penataan daerah

Prioritas Pembangunan Daerah diatas akan menghasilkan
transformasi pembangunan berupa pesantren juara, masjid juara, ulamajuaril, 

-|<esehatan juara, perempuan juara, olahraga 3uari., budaya juara,
s.ekol.ah juara, gunr juara, ibu dan anak juara, mulenniat juara, perguruan
tingqi juara, sMK juara, transportasi juara, logistik juaia, g.rb"rr-g desajuara, kota juara, pantura juara, pansela juara, energi juara, rt"t"y"rtluara,
pariwisata juara, lingkungan juara, kelola. sampah juare,, tanggap beircanajuara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, induJtri jriara, p.rr.iJu"ra, petanijuara, umat juara, UMKM juara, wirausaha juarL, birolrasi jr*u., ApBDjuara, ASN juara, BUMD juara. r

4.2.3 Frioritas dan sasaran ppmbangunan Kab. Cianjur Tahun zozo
4.2.3.1 Isu Strategis dan Arah Kebgr.kan

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan pada tahun 2018 dan dan permasalahan dapat diidentinkasi
beberapa isu strategis sebagai berikuLl 

4. ;
Matrik Permasalahan Hasil Evaiuasi RKPD Tahun zolg, Isu Strategi.s

StrategisPerubahan RPJMD 2016-2021 untuk Dasar Identifikasi Isu
Permasalahan Rekomendasi/Solusi

1. Belum optimalnya upaya
terobosan untuk
rnerr5relesaikan persoalan
rendahnya kemampuan
ekonomi masyarakat yang
berdampak pada
rendahnya angka
melanjutlan dari SD/MI
atau yang sederajat ke
SIvIP/mts atau yang
sederajat dalam upaya
penuntasan pendidikan
dasar 9 tahun.

2. Terbatasnya sarana dan
prasarana sekolah serta
peningkatan lnrantitas
dan kualitas guru disetiap
jenjang pendidikan, serta
pernerataan
penyebarannya

3. Masih tingginya angka
putus sekr,lah (Drop
out/DO) di jenjang
sekolah Dasar dan

Peningkatan pemenuhan sa.rana
dan prasarana pendidikan ,

Peningkatan marlaJemen
pendidikan melalui standarisasi
dan penjaminan mutu,
Peningkatan rnrrtu tenaga
pendidik dan kependidikan serta
akselerasi peningkatan kualifikasi
guru.

prasarana pelayanan kesehatan ,
Peningkatan sikap, perilaku darr
kesadaran masyarakat dalam
pelaksanaan pola hidup bersih

Merre
1. Masih renaatrnya engtca Peningkatan sarana

Harapan Hidup (AHH)
Aksesibilitas dan
kualitas Kesehatan
serta Pencegahan
Stunting

2. Belurn terwujudnya upaya
penirrgkatan aksesibilitas
layanan kesehatan yang

Aksesibilitas dan
kualitas pendidikan

Q^h a - DYOI\ Y^L .i^-r..- ?,r - ^^^^

dan tan mutu



No Permasalahan Rekomendasi/Solusi Identifikasi Isu
Stratesis

wilayah-wilayah pelosok
dan terpencil serta
mengurangi kesenjangan
layanan kesehatan
lainnya.

3. Masih lemahnya
kelembogaan/pranata
pendayagunaan tenaga
kesehatan yang meliputi
penyebaran, kompetensi,
sislern pengembangan
karir, standar profesi, serta
sistem penghargaan dan
sanksi.

4. Masih lorrangnya tenaga
paramedis dan medis.

5. Masih rendahnya
aksebilitas sanitasi,

Pelayanan kesehatan masyarakat,
Pengarusutamaan gender,
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan alak

3. 1. Masih kurangnya cakupan
pelayanan Air minum,
drarnase,air limbah dan
persampahan

2. Masih kurangnya
penanganan jalan
lingkungan kumuh
pefkotaan.

3. Ivlasih kurangnya
penanganErn jalan strategis
kabupaten

1. Daya saing produk dan
produktifitas UMKM masih
rendah.

2. Masih kurangnya inovasi
dalam produk UMKM.

3. Masih kurangnya daya
dukung, ketersediaan dan
askesbilitas sarana dan
prasarana perekonomian.

Peningkatan ketersediaan
jaringan" air bersih/air minum,
feningkatan sarana-prasarana
sanitasi lingkungan dan
Peningkatan kualitas perumahan
dan pemukiman, peningkatan
jaringan jalan strategis,
Peningkatan kualitas dan
cakupan pelayanan sarana dan
prasarana irigasi melalui
pengembangan pengelolaan
sistem irigasi
Peningkatan

ipe!il---
ketersediaan

jaringan air bersih/air minum,
Peningkatan sarana-prasarana
sanitasi lingkr:ngan dan
Peningkatan kualitas perurnahan
dan pemukiman, peningkatan
jaringan jatan strategis,
Peningkatan kualitas dan
cakupan pelayanan sarErna dan
prasarana irigasi meleilui
pengembangan pengelolaan
sistem irigasi partisipatif

Peningkatan
Infrrestruktur Dasar

4. Pengentasan
Kemiskinan

5. 1. Masih rendahnya kualitas
layanan publik yang
tr.a,nsparan, akuntabel dan
teqjangkau.

2. Masih belum optimalnya
kap.esitas kelembagaan
dan profesionalisme
aparatur pemerintah
daerah dan desa.

Peningkatan Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
yang a}mntabel dan transparan,
Peningkatan Nilai LPPD dan
SAKIP melalui penJrusunan
kinerja yang terukur ,Peningkatan kapasitas
kelembagaan dan profesiorralisme
aparatur pemerintah daerah. dan
d.esa dan Peningkatan efektivitas
dan efisiensi penyelenggaraan

Reformasi birokrasi

S umber : Hastl Perqola.han B@GTUI

Berdasarkan matrik di atas, perumusan strategi harus menunjukkan
keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Oaerah menciptakan nilai
tarnbah (ualue added) bagi Stakeholder pembangunan daerair. Rumusanstrategi berupl pernyataan yang menj;hskan bagaimana tujuan dan
sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas denlan serangkaian arahkebijakan. Teknis penetapan sff;tegi dan ar;h kebijaian didasirkan pada

yang akan dicapai sekaligus menjawab isu
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srategis dan permasalahan pembangunan Kabupaten Cianjur. Berdasarkan
hasil aoalisis, ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka
menengah Kabupaten Cianjur '20L6-2O21, sebagaimana disajikan pada
Tabel .1.4.

Tabel 4. 4
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas

Pemban Daerah Kabu n Ciani

Misl I : infrartruktur I dan bersswassa
i.1 Meningkatk,a,n

cakupan
peiayanan
inliastruktur
wilayah yang
terintegrasi

Meningkatkan
kelestarian
lingh-rngan
hidup untuk
nrend.ulr:ng
pembangunan
berkeft,njtrtan

Meningkatnya
cakupan
pelayanan
infrastruktur
daerah

7.2.1 Meningkatnya
kualitas
lingkungan
hidup

dan
nsa

Ruang

Peningkatan
lnfrastruktur, Tata

E,aqp-
Peningkatan
Infrastruktur, Tata
Ruang dan
Lingkungan Hidup

Infrastruktur, Talta
Ruang dan
Lingkungan Hidup

Peningkatan
Infrastruktur, Tata
Ruang dan
Lingkungan Hidup

Peningkatan
Infrastruktur, Tata
Ruang dan
Lingkungan Hidup

Peningkatan
Infrastruktur, Tata
Ruang dan
Lingkungan Hidup

Peningkatan
Infrastruktur, Tata
Ruang dan
Lingkungan Hidup

Peningkatan
Infrastruktur, Tata
Ruang dan
Lingkungan Hidup

Peningkatan
Infrastnrktur, Tata
Ruang dan
Lingkungan Hidup

t.2
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Mlel2 :

2.1 Meningkatkan
kualitas
kehidupan
beragama di
masyaral:at

Mlsl 3 : Meningkatkan pembangunan manusia melalul akselerasi di bidang pendldlkan, herehatan dau
ekonoml {
3.1 Meringhrt<an

lieralitas
surnber daya
manusia

Peningkatan
Pendidikan dan
Kebudayaan

Peningkatan
Pendidikan dan
Kebudayaan

Peningkatan
Pendidikan dan

Peningkatan
Kesehatart

Peningkatan
Kesehatan

Peningkatan
Kesehatan

2-l.L Meningkatnya
sikap dan
perilaku
masyarakat
yang
menjunjung
tinggi niirai-nilai
akhlak mulia

Mempertahankan
nilai-nilai akhlak
mulia dan
toleransi sesarna
umat manusia

Menanamkan nilai
akhlak mulia
melalui gerakan
shalat subuh dan
ashar berjamaah,
penghapalan dan
pengkajian al-quran
serta pendidikan
diniyah takmiliyah
dan pendidikan al -

Pemantapan
kerukunan hidup
beragama, rasa
saling percaya,-toleransi 

dan

Peningkatan Sosial
Keagamaan

Peningkataa Sosja,l
Keagamaan

3.1.1 Meningkatnya
derajat
pendidikan ''
masyarakat

3.L.2 Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat

Meningkatkan
pelayanan
pendidikan 1'ang
bermutu dan
merata serta
meningkatkan
peran serta
alctivitas pemuda,
olah raga dan
budaya

Peningkatan
Pendidikan dan
Kebudayaan

Peningkatan
mar:,ajemen
pendidikan melalui
standarisasi dan
penjaminan mutu

Peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
pengelolaan seni

Pembinaan
kepemudaan dan

Mewujudkan
pel,ayanan
kesehatan yang
bermutu dan
merata

Peningkatan sarana
dan prasarena
pelayanan
kesehatan

Peningkatan sikap,
perilaku dan
kesadaran
masyarakat chlam
pelaksanaan pol,a
hidup bersih dan
sehat

Pemberdayaan
Ma$yarakat dalam
pengarusutaJnaan
gender serta
meningkatkan
ketahanan
keluarga,
partisipasi
masyarakat dalam
ber KB dan
perlindungan
anak

Pengarusutannean
gender,
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak
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3.2 Mr:ningkatkan
pertumbuhan
ekorromi

3.2.t Meningkatn5.a
kualitas iklim
usaha dan
investasi

Meningkatkan
kualitas iklirn
usahadan daya
tarik investasi

Penciptaan iklim
usaha yang kondusif
serta pcningkatan
investasi dan
realisasi investasi

Peningkatan
Ekonomi

3.2.2 Meningkatnya
ekonomi sektor
agribisnis dan
pariwisata

Meningkatkan
pengeloLaan
agri'uisnis dan
pengembangan
pariwisata secara
terpadu dan
profesional

Penguatan kapasitas
peLaku agribisnis,
kemitraan usaha
dan jaringan
Demasaran

Pengembangan
Agribisnis dan
Pariwisata

Percepatan
pembangunan
industri pariwisata
daerah serta
peningkatan
pemasaraJr
o-ariwisata

Pengembangan
Agribisnis dan
Pariwisata

Peningkatan
Produksi dein
komoditas
uanggulan
Pertanian,
Perika.nan dan
Petemakan

Pengembangan
Agribisnis dan
Pariwisata

3.2.3 Terwujudnya
kemandiriau
ekonomi daerah
berbasis
keralgratan

Meningkatkan
daya beli
masyarakat

Mengoptimalkan
kolaborasi peran
pemerintah daerah
dan dunia usaha
dalam mendukung
kegiatan
pemberdayaan
maslrarakat dan
pengembangan
usaha koperasi dan
UMKM dengan
inovasi produk dan
kelembagaan,
ketersediaan
nendana-an

Peningkatan
Ekonomi

Pembangunan
kelcmbagaan usaha
dan pasar berbasis
potensi dan
keunggulan lokal
dan perlindungan
konsumen

Peningkatan
Ekonomi

Peningkatan
keberdayaan
lembaga
perekonomian
masyarakat desa

Peningkatan
Ekonomi

3.2.4 Mantapnya
ketahanan
pangan
masyarakat

Meningkatkan
ketahanan
pangan daerah
yang
berkelaniutan

Peningkatan
produksi,
keanekaragaman
dan keamanan
oanearr daerah

Pengembangan
Agribisnis dan
Pariwisata

3.3 Meningkatkan
kesejahteraan
sosial
masyarakat

3.3.1 Menurunnya
angka
kemiskinan

Mempercepat
penangguLangan
kemiskinan

Peningkatan
pemberdayaan dan
nembinaan PMKS

Peningkatan Sosial
Keagamaan

Peningkatan strategi
mitigasi dan
pengendalian bencana
secara temadu

Peningkatan Sosiol
Keagamaan

Peningkatan
penanganan dan
pencegahan
gangguan
ketentraman
ketertiban rrmum
masyarakat

Peningkatan Sosial
Keagamaan

h,L 
' 
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Meningkatkan
pemenuhan
kesempatan kerja
bagi angkatan
kerja serta
perlindungan

Peningkatan
keterampilan dan
keahlian serta
perlindungan tenaga

Peningkalan Sosial
Keagamaan

Meningkatkan
keberdayaan dan
kualitas
masyara.kat
perdesaan

Peningkatan
kerjasama antar
daerah serta
identifikasi kawasan
pemukiman

Peningkatan Sosial
Keagarnaan

3.4 Mewujudkan
laralitas
birokrasi yang
profesional

3.4.1 Meningkatnya
pelayanan
publikyang
transparan dan
akuntabel

Peningkatan
kualitas pelayanan

-publik yang
transparan dan
akuntabel

Peningkatan Tata
Kelola Pemerintahan

Mepingkatkan
t<uhtitas
bangunan gedung
pemerintahan dan
non gedung yang
representatif

Pengembangan
prasarana dan
sarana pendulorng
pemerintahan

Peningkatan Tata
Kelota Pemerintahan

3.4.2 Meningkatnya
penyelenggaraan
tatakelola
pemerintahan
yang baik

Peningkatan
Pen5rusunarr
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
dan Desa yang
akuntanbel dan

Peningkatan
kualitas
pemerintahan dan
pertanggungiawaban
pelaporan
pemerintahan
daerah

Peningkatan TaLl
Kelola Pemerintahan

Peningkatan Tata
Kelol;a Pemerintahan

Peningkatan
kualitas dan bahan
kebijakan daerah
serta peningkatan
layanan bantuan
hukum
Peningkatan
kapasitas
kelem'>agaan clan
profesior.ralisme
aparatur pemerintah
daerah

perencanaan ,

pengendalian dan
evaluasi
pembangunan
daerali

Pernantapan
teknologi informasi ,
komunikasi, dan
persandian dalam
teLta kelola

Intensifikasi
ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan asli
daerah.

Peningkatan Tata
Kelola Pemerintahan

Peningkatan Tatr
Kelola Pemerintahan

Peningkatan Tatrr
Kctola Pemermtahan

Peningkatan Tata
Kelola Pemerintahan

Peningkata:r Tata
Kelola Pemerintahan



Hasil Pengolahan Bappeda 2019

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, penekanan fokus pembangunan
menjadi dasar dalam perumusan tema pembangunan tahun 2020. Temapembangunan tersebut disajikan pad.a Gambar 6. 1. pembangunan yang
dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan' diharapk*r,,.f*r *enu3ll
perwujudan Cianjur lebih maju dan agamis.

Me*'uju'lt qn
Maayarakat
Cianjur yang Lcbih
Ltaju dan Agamie

2018

Memarrtapkan
Pcm"bangunan
Infraotnrktur yang
Didul<ung oleh
Sumbcr Daya
Manugia Berahlak
Mulia rrntuk
Mowujudkan
Ekonomi yang
Bcrdaya Sai4g

20r.7

Pembangrrnan
I ulrastruktur
uutrr,k Meudukung
Perubangtrnan
Ekononri,
Pcndidikan,
tlesehatan,
Pernerintahear dan
Keagamaan Tema

Pembangunan 2020

Mempertahankan
Percepatan
Pembangunan
Infrastruktur
untuk

Pefcepatan
Pembangunan
Infrastru-kturyang
Didukung oleh
Peningkatan

Gambar 4.7
a Pembangunan Kabupaten Cianjur 2016-2021

4-2-3-2 Prioritae pembangunan De,erah rahun zozo
Prioritas pembangunan 

-daerah merupakan janji-janji kampanyeBupati dan strategis untuk dilaksanakan padi Tahun .2016-2021. prioritas
Pembangunan Daerah ini salah satu penaufungan terhad.ap pencapaian visidan rnisi' Prioritas Pembangunan Daerah C^h.rn zoto-iozl sekaligus
menj adi p rio ritas_ pemb anguna; Kabup aten Cianj ur Tahun 2020, me lipulil
1. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup2. Peningkatan Sosial Keagamaan
3. Peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan
4. Peningkatan Kesehatan
5. Penirrgkatan Ekonomi
6. Pengembangan Agribisnis dan pariwisetta
7. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan

2020

2019

Pengembangan
Agribisnis dan
Parirvisata yang
Mcnggerakan
Ekouomi
Maeyarakat dan
Daerah

Kualitru Pelayanarr
h.rblik dan
Pemcnuhan
I(ebuttrhan Daetr
Masyamftat eerta
Pengembaugan
Wilayah
Berwawaam
Linglmngan

6L 4
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7 (tujuh) prioritas perrbangunan daerah atau Sapta Cita Kabupaten
Cianjur Lersebut kemudian dijabarkan kedalam program pembangunan
beserter target indikator program yang harus dicapai pada tahun 2020.

Tabel 4. 5
Program Prioritas Tahun 2O2O yang mendukung Target Prioritas Daerah, Sasaran

dan Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2O2O
Prioritas

Pembauguuan Sasaran Indikator KlnerJa
Sasaran

Target
2020 Program Iadltator

Program
Peningkatan
Infrastruktur,
Tata Ruang
dan
Lingkungan
Hidup

Meningkatnya
cakupan
pelayanan
infrastruktur
daerah

1.1.1.1 Persentase
kondisi mantap
jalan kabupaten

58,50 1 Program
Pembangunan
Jalan, Jembatan
dan Trotoar

Panjang jalan
kabupaten yang
men.ingkat
kapasitasnva

o Program
r:habilitasi/
perneliharaan jalan,
jembatan, trotoar,
saluran
drainase/gorong-

Panjang jalan
mantap
kabupaten yang
te{aga
kondisinya

3 Prograrn
Perencanaan,
Pemanfaatan dan
Pengendalian Tata
Ruans

Persentase
dokumen
penataan n,lang
yang dihasilkan

4 Program Pembinaan
Jasa Konstruksi,
Bina Teknik dan
Penataan Ruang

Persentase
database,
intbmrasi dun
bahan
kebijakan di
bidang
pekerjaarr
umumyang di
hasilkan
Persentasi
pembinaan
SDM Bidang
konstruksi

5 Program
Peningkatan
Pelayanan Angkutan
dan Pengamanan
Lalu Lintas

Terinventarisas i
nya angkutan
umum

Persentase titik
parkir yang
terkelol,a
densan baik
Persentase
perwujudan
ketertiban lalu
lintas

6 Program
Pembangunan dan
Rehabilitasi Sarana,
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan

Persentase
sarana dan
prasarana
oerhubunsan
Persentase
ketersediaan
fasilitas
perhubungar

7 Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor

Persentase
kendaraan
umqm/barang
laik jalan yang
Lutus Uji di
Kabupaten

DYDtr Y^L ai^^i',- r^L.,- ,^rn
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Prl.orltar
Pembanguuan Sacaran Indtkator KlnerJa

Sagaran
Target
2020 Program Ind{Lqtor

Program
l.L.t.2 Persentase

ketersediaan air
baku untuk
memenuhi
kebuh:han
masyarakat

8
Pengembangan dan
Pengelolaan
Jarlrgan Irigasi,
rawa, dan jaringan
pengairan,
Konservasi Sungai,
Danau dan Sumbcr

Lain

Persenrase rata-
rata daerah
irigasi yang
telah
dilaksanakan
indek kinerja
sistern irigasi
0KSr)

76,60 9 P?ogr{rrn Penyectulan
dan Pengelolaan Air
Baku

Pcrsentage
infrastrulrtrtr
a.ir baku yang
disediakan

10 Program
Pengembangan
Kinerja Air Minum,
Sanitasi dan Air
Limbah

Persentase
Rumah tangga
bersanitasi
Persentage
Rumah tangga
yang
mendapatkan
akses air
minum

1.1.1.s Pcrsentase
Rumah layak
huni

84,1 11 Program
Linglcungan Sehat
dan Perumahan

Persentase
Penanganan
Luasan
Permukiman
Kumuh di
Kawasan
Perkotaan
Persentase
Jalan
Lingkungan/
Jalan Setapak
dalam Kondisi
Baik
Persentase
Jembatan
Gantung/Plat
dalam Kondisi
Baik

Peningkatan
Infrastruktur,
Tata Ruang
dan
Lingkungan
Hidup

Meningkatnya
kr:lalitas
lingl:ungan
hiciup

1.2.1.1 lrrdeks Kualitas
pencemaran air

25 l2 Program
Pengendalian
Pencemaran,
Perusakan
Lingkungan Hidup
dan Konservasi Sf)A

Skor Indeks
Pencemaran Air
Persentase
jumlah industri
ynng terkendali
tingkat
pencemaraJr
udaranva
Persentase
f)okumen
Lingkungan
Hidup
(AMDAL/DELH/U
KL
rPrlDPLH/SPPL)
yang
direkomendasikan

1.2.t.2 Indeks I(ualitas
pencemaran
udara

97,72

13 Program
Pengelolaan Ruang
Terbuka Hiiau

Persentase RTH
di wilayah
nerkotaan

14 Program
Pengelolaan Areal
Pemakaman

Persentase f,aya
tampung
pemakarnan
umum wilayah
oerkota.an

1.2.1.3 Indeks Thtupan
Lahan

63,10 15 Prggram
Pengetolaan
Persampahan dan
Limbah

persentase
Residu/sampah
wiiayah
terlayani
terangkut kc
TPA

l^
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Prlorltag
Pembaugunan Sasaran Indlkator KinerJa

Saggran
Target
2020 Program IndiArtor

Program
Cakupan
layanan
pengolahan Air
limbah di
wilayah
perkotaan (kec)

Penrngkatan
Sosial
Keagamaan

Meningkatnya
sikap dan
perilaku
rnasyarakat
yang
menjunjung
thggi nilai-nilai
akhlak mulia

2.1.7.7 Persentase
penerimaan
zakat infaq
sodaqoh

90,91 16 Program Penunjang
Kegiatan
Keagamaan

Nilai capaian
zakat infaq
sodaooh
Persenlase
lembaga
keagamaan
yang diverifikasi
dan mendapat
bantuan

2.t.2.t Jumlah konflik
antar umat
beragama

0' L7 Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan dan
Pendidikan Politik
Masyarakat

Persentase
kelompok
masyarakat
yang meningkat
pemahamannya
mengenai
wawasa.lr
kebanssaan.
Jumlah
dokrrmen
kewaspadaan
dini dacrah
Persentase
kelompok
masyarakat
yang meningkat
pemahamannya
mengenai
pendidikan
oolitik

Peningkatan
Pendidikan
dan
Kebudayaan

Uleningkatnya
cle;qjat
pendidikan
rrrasyarakat

3.1.1.1 Indeks
pendidikan

0,6383 18 Program Pendidikan
Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non
Formal

Persentase
Anak Usia Dini
0-6 Tahun yang
Mengikuti
PAUD
Jumlah Peserta
Didik yang
Lulus Ujian
Kesetaraan

i9 Progrem Wajib
Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun

Persentase
Angka
Mcl,anjutkan SD
kc Jeniane SMP
Persentase
Angka
Melanjutkan
SMP ke Jenjang
SMA/SMK

20 Program
Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan

Cakupan
Pelayanan
Perpustakaan

27 Program Mana.jemen
Pelayanan
Pendidikan dan
Peningkatan Mutu
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan

Persentase
Satuan
Pendidikan
yang
Menerapkani
Manajemen
Berbasis
sekolah sesuai
dengart
Perundang-
Undangan

A^h 4 - bYDN l/-L ?i^^i,,- T^L..- .n.n
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Prlorltas
Pembangunan Sasaran Indikator KinerJa

Srrgaran
Target
2020 Program [ndl,tqf,ej

Program
Persenlase
Gurt. yang
Memiliki
Sertilikat
Pendidikan

22 Program
Pengelolaarl
Kekayaan Budaya

Jumlah Situs
dan Cagar
Budaya yang
Ditetapkan

23 Program
Pengembangan
Kepemudaan dan
Olahraga

Persenlase
Event Olahraga
yang diikuti

I'"t*"t"*
Sarana d.an,
Prasarana
Olahraga yang
memadai
Persentase
organisasi
kepemudaan
vane dibina.

rerungKataJr
Kesehatan

Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat

s.1.2.1
kesehatan

o,7648 24 Program Pengadaan
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana
dan Prasarana
Kesehatan Dasar
dan Rujukan

Persentase
puskesmas/pus
tu yang
meningkat
sarana dan
DrasarananvaLJ

Cakupan
sarana dan
prasarana di
RSUD Sayapg
Cakupan
Sarana dan
Prasarana RSU
Cimacan
GIup,an--_
Sarana dan
Prasarana
RSUD
PaeeLaran

25 Program Kebijakan
dan Manajemen
Pembangunan
Kesehatan

Pergentase
SDMKyang
terstandar

fimlah--
puskesmas
yang
terakreditasi
Fersentase 

-sarana dan SDK
yang teretandar
Persentase
Sarana dan
SDK yang
teTstandar (9zol

Persentase
Sarana dan
SDKyang
terstandar

26 Program
Pencegahan dan
Pemberantasan
Penyakit serta
Kesehatan
Lingkungan

Persentase
penduduk yang
menggunakan
jamban sehat

P.r*"4;**
penyakit yang
ditanoani
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Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan

Program Obat dan
Perbekalan
Kesehatan

Persentase
pemeriksaan
obat, makanan
dan minurnan
scrta kosmetik
Persentase
pemenuhan
obat di RSUD

Persentage
Pemenuharr
Obat di RSUD
Cimacan

Frogram Upaya
Kesehatan
Perorangan dan
Kesehatan
Masyarakat

Cakupan
persalinan oleh
tenaga
kesehatan
Persentase
balita glzi buruk
mendapat

Persentase
Pasien terlayani

Capaian
Standar
Pel,ayanan
Minimal (SPM)
Rumah Sakit
Persentase
Indikator SPM
Bagian Tata
Usaha yang
mencapai

Persentase
Indikator SPM
Bidang
Penunjang
Medis dan Non
Medis

Persentase
Indikator
Standar
Pelayanan
Minimal (SPM)
Bidang
Pelayanan dan
Penunjang
Media
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Priorltae
Pembangunan Sagaran Indlkator KinerJa

Sagars,[
Target
2020 Program Indlla.tor

Program
Persentase
Indikator
Standar
Peliavanan
Persentase
Indikator
Standar
PeLayanan
Minimal (SPM)
Bidang

30 Program
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Serta Ketahanan
Keluarga

peserta KB aldif
Jumlah
Institusi
Masyarakal:
vans dibina

31 Program
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Persentase
kelembagaan
PUG aktif

Persentase
cakupan
penanganan
korban
kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak

Peningkatan
Ekonomi

Meningkatnya
kualitas iklim
usaha dan
investasi

3.2.1.1 Nilai investasi
PMA/PMDN

1,78 32 Program
Peningkatan Iklim
Investasi, Realisasi
Investasi dan
Pelayanan Perizinan

Rata rata waktu
penyelesaian
layanan
investasi

Rata rata wal<tu
penyeleonian
layanan
perijinan dan
non periiinan

Pengembanga
n Agribisnis
dan Pariwisata.

Vleningkatnya
ekonomi sektor
agribisnis dan
pariwisata

3.2.2.t Nilai PDRB
sektor industri
pengolahan

2.355 33 Program
Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah

Persentase SDM
IKM
berserti{ikat

Persentase
Produk IKM
yang
tersertifikasi

3.2.2.2 Nilai PDRB
setrrtor
pariwisata

3.663 34 Program
Pengembangan
Destinasi dan
Promosi Wisata
serta Kemitraan

Persentase
destinasi alam
dan buatan
yang
dikembangkan
Demerintah
Persentase
promosi yalg
dilaksanakan
Persentase
pelaku
pariwisata yang
mempunyai
kapasitas

3.2.2.3 Nilai PDRB
sektor pertanian

13.560 35 Program
Pengembangan
Usaha dan Sumber
Daya Manusia
(SDM) Pertanian

Jumlsh
Kelompok Tani
yang
melakukan
usaha
agribisnis
(Kelomookl

6-L' AU6NvLr! !
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Sasaran

Program
Peningkatan
Produksi Tanaman

Jumlah
Kelompok Tani
yang kelasnya
naik

Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Hortikultura
Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Perkebunan
Program
Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebun
an
Program
Pengembangan
Agribisnis

Program
Peningkatan
Produksi Hasil
Peternakan dan
Pencegahan
Penanggulangan
Penyalit Ternak

Program
Pengembangan
Pengelolean Sumber
Daya Kelautan dan
Masyarakat Pesisir

Produksi
Tanamarr
Pangan (ton|

Produksi
Tanaman
Hortikuitura
to
Produksi
Tanaman
Perkebunan

Jumlah
Kelompok Tani
yang
melakukan
usaha

Jumlah
kelompok tani
yang kelasnya
naik
Cakupan
Pelayanan
Kesehata.n
Hewan
Produksi Hasil
Peternakan

Produksi
Daging (Ton)

uksi Telur

Produksi Susu

Popul,asi Ternak
(Ekor)

Persentase
Kelahiran
Ternak Hasil
Inseminasi
Buatan
Persentase
Kelompok
Peternakan

Dibinn
Volume Produk
Olahan Hasil
Peternakan

Persentase
Kelompok
Nelayan yang
Dibina

Jumlah Hasil
Tangkapan

Qah 4 - Dfpl\ l1^h fi^ai,,- y^t",.- ,n"n
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Prlorltar
Pembalgunan Sesaran IndlLator KtuerJa

Sagaran
Target
2020 Progran Indllator

Program
44 Frogram

Pengembangan
Sumber Daya
Perikanan

Persentase
Kelompok
Pembudidaya
Ikan yang
Dibina
ffi'duksi 

*
Perikanan
Budidava flon
Produksi Benih
Ikan (Juta Dkor
Volume Produk
Olahan Hasll
Perikanan flonl

Peningkatan
Ekonomi

Terwujudnya
lcemandirian
ekc'pomi daerah
berbasis
keral'yatan

3.2.3.1 Purchasing
Power Parity
(paritas daya
beli)

7,322 45 Program
Pemberdayaan
Pengembangan
Koperasi, Usaha
Mikro Kecil dan
Menengah

Persentase
wirausaha yang
bertambah
kemampuannya

Persentase
koperasi yang
direvitalisasi

46 Program
Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan dalam
Negeri,
Perlindungan
Konsumen
Pengamanan
Perdagangan dan
Pembinaan PKL

Persentase
pasar rakyat
yang
direvitalisasi
Persentase Alat
UTTP (Ulmr,
Takar, Timbang,
dan
Perlengkapanny
al vans di tera

47 Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Perdesaan

Persentase
pemerintahan
desa &
lembaga/kelom
pok masyarakat
yang berperan
aktif dalam
pengelolaan
sumber daya
alam, teicnologi
tepat guna &
ekonomi
oerdesaa"n

Pengembanga
n Agribisnis
dan Pariwisata

Mantapnya
keta.Lanan
pangan
masyaral<at

3.2.4.1 Skor PoIa
Pangan Flarapan

72 48 Program
Peningkatan
Ketahanan Pangan

Angka
Ketersediaanr
Pangan
{kkal/kaol
Capaian
Stabilitas Harga
Pangan Pokok
Stratesls
Angka
Konsumsi
Pangan
(kkal/kao

Pemngkatan
Ekonomi

I Menurunnya
I ,r.gk"

I 
kemiskinan

I

I

I

3.3.1.1 Persentase
penduduk
miskin

8,O7 49 Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan
Sosial

Persentase
PSKS
Pemberdayaan
$osial yartg
terlatih dan
aktif
Pesentase PSKS
peLayanan
rehabilitasi
sosial



e
Prlorltar

Pembangunan Saearan Indlkator KluerJa
Sacaran

Target
2o2() Program Indllrtor

Program
Persentase
PSKS
perlindungan
Sosial yang
terlatih dan
aktif

50 Prngram
Peningkatan
Penanganan
penyandang
masalah
kesejahteraan sosial

Persentase
PMKS yang
meningkat
pemberdayuan

persentase
PMKS yang
mendapat
pelayanan dan
rehabilitasi
persentase
PMKS yang
mendapat
jaminan dan
perlindungan
sosial

51 Program
Fencegahan dan
Perranggulangan
Bencat:,a alan:r

Persentase
daerah rawan
bencana yang
dibina
Cakupan
Penanganan
Penanggulanga
n Bencana Alam
Ca!<upan
Rehabilitasi dan
Rekontruksi
Pasca Bencana
Cakupan
Pendidikan
Pengurangan
Risiko Bencana
Di Tingkat
SekoLah

5:2 Program
Penanggulangan
Kebakaran

Cakupan
Pelayanan
Penanggulanga
n kebakaran
sesuai dengan
SPM.

53 Program
Pemeliharaan
TranUbum dan
Penegakan
Perahrran Daerah

Persentase
Aparatur Satpol
PP dan Damkar
yang
mempunyai
Kanasitas
Persentase
Pelanggaran
Peraturan
PerUndang-
Undangan yang
ditanoani

54 Program
Pemberdayaan
Potensi Keamanan

uaKupan Kasro
Petugas
Perlindungan
Masyarakat.

Tingkat
pengangguran
terbuka

55 Program
Perlindungan dan
Pengembangan
Lembaga
K0tenagakerjaan

Persentase
penyelesaian
Kasus
Hubungan
Industrial yang
diLansani
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IndlLator
Program

Persentase
Perusahaarr
yang
melaksanakan
upah
sebagaimana
UMK (norma

Persentage
Perusahaan
yang
menjalankan
program
Jamsostek
Persentase
Perusahaan
yang
menja.lankan

'arat
Persentase
Pembinaan
kepada
Penrsahaan
dalam rangka
perlindungan
tenaga kcrja dan
pengembangan
lernbaga

Persentase
penempata.n
pencari kerja
ya;ng terdaftar

Persentase
Tenaga kerja
yang dilatih dan
bersertifrkat
Jumlah
keluarga miskin
calon
traasmigranr
yang
diberangkatkan
ke wilayah

Jumlah
Transmigran
lokal yang
dibina
kewirausahaan
mandiri

transmigran
y8ng
ditempatkan di
wilayah

Jumlah
trasmigran lokal
yang dibina.
produktivitas
usaha ekonomi
pola Tenaga

ia Mandiri
Persentase
dokumen
kepcndudukan
yang diterbitkan
(_l(artu

Prograrn
Peningkatan
Kualitas,
Produktifrtas dan
Kesempatan Kerja

10,12 Program
Pengembangan
Wilayah
Transmigrasi

Peningkatan
Tata Kelola
Psmerintahan

Meningkatnya
pelayanan
publikyang
tr:ansparan dan
akuntabel

Nihi indekd
kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan

Administrasi
Kependudukan

Qah 4 - 6trDh i..- T-L..- 64.^
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Horltar
Pembangulan Sasaran Indikator Kinerja

Sacaran
Target
2020 Program Indllator

Program
Persentase
dokumen
kependudukan
yang diterbitkan
(Kartu Tancla
PenSludukl
Persentase
Dokumen
Kependudu,kan
(Akta kelahiran)
yang diterbitkan
Persentase
Dokumen
Kependudukan
(Akta kematian)
yang diterbltkan

Perscntai;*-.
penyesuaiarr
(kesalahan) clata
rliqdplsspjl
dengan data
pusat
Persentase
pemanfaatan
data
kependudukan
oleh instansi
dan perangkat
daerah

59 Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan Media
l{assa

Pelaksanaan
Diseminasi dan
Distribusi
Iriformasi
melalui :

ffiaia Massa
MAiaBaru-
M"dia--
Tradisiqnal
Media
Interpersona.l
Media Luar
Ruang
Cakupan
Pelayanan KIM

60 Program Penyediaan
Data dan Statistik

Persentase
Pera-ngkat
Daerah yang
Menyerahkan
Data Statistik
Sektoral

61 Program
Peningkatan Fungsi
Kecamatan dan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
di Wilayah
Kecamatan

Persentase
fungsi
kecama.tan yang
dilaksanakqn
secara tepat
waktu dan
sesuai aturan

P";"-t-"" RT-
di Kecamakrn
Cianjur yang
dibangun dan

-aiEsr*rcea-
Persentase
Kelurahan di
Kecarnatan
Cianjur yang
dibangun drrn
diberdavakan

R^h 4 - DYDN Y-L ?i^-i',- ?-L..- ,^r^ ----L
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H,orltae
Pembangunau Sasaran Indikator XinerJe

Sararan
Target
2020 Program Indtkator

Program
62 Progrtrm l,ayanan

Pengadaan
Barang/jasa

Persentase
penyelenggaraa
n pel,rayanan
pengadaan
barang/jasa
yang sesuai
dengan
neretrrran

63 Program
Peningkatan
Kapasitas
Pe:eyelenggaraan
Pemerintah Daerah

persentase
kecam^atan
berkineria haik

Persentase
Ketersediaan
Sarana dan
Prasarana Setda
vang Refresentatil

-64 Program
Pembangunan dan
Rehabilitasi Gedung

Jumlah
bangunan gpdung
pemerintah dan
non gedung yang
meningkat
kualitasnva

Peningkatan
Tata Kelol,a
Pemerintahan

Meningkatnya
penvelenggaraan
tatakelola
pemerintahan
yang baik

3.4.2.1 Opinj BPK WIP
ke-6

65

Program
Peningkatan
Pengembangan
Pengelolaan

Persentase
Dokumen
Penganggaran
vans ditetapkan

Keuangan dan Aset
Daerah

Persentase
Dokumen
Pertanggungiawa
ban yang

ditetapkan _
Persentase
Dokumen
Administrasi
Penatausahaan
Daerah yang
ditetapkan

66 Program Pembinaan
dan
penyelenggaraan
pemerintahan Desa

Persentase
Dokumen
Administrasi
Aset yang
ditetapkan_
Persentase desa
yang
melaksanakan
pembangunan
dan
pemberdayaan
masyarakat
melalui
pemanfaatan
dan keuangan

0esa
persentasej
lcelembagaan
pemerintahan
desa darr
lembaga
kcmasyarakata
n yang
menyelenggarak
arr kelembagaan
sesuai dengan
peraturan
perundang-
undanqan

3.4.2.2 Nilai LPPD 3,0352 67 Progrirm Penerapan
Kept:merintahan
$ang Baik

Ketepatan
waktu
penyampaian
LPPD
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H.orltas
Pembangunan Sagarau Indlkator Klnerta

Sararan
Target
202fJ Program Indllrtor

Prograu
3.4.2.3

I

Nii:ai evaluasi
SAKIP

68

I

Ketepatan
wakhr
penyampaian
LKJIP
Ketepatan
waktu
penyampaian
LI(PJ
Ketepatan
waktu
penyampaian
Laporan fisik
dan keuanqan
Peraentase
perusa}taan
daerah yang
dibina

68 Program Perumusa.n
Kebdakan Daerah
dan Peraturan
Perundang-
undangan

Persentase
kebijakan
daerah yang
ditindaklaniuti
Persentase
Kcbijakarr
Daerah Bid,mg
Keuangan Yang
Ditindaklaniuti
Persentase
Kebijakan Daerah
Bidang
Kelembagaan Dan
Ketatalaksanaan
Yang
f)itindnklanir rti
Persentase
Kebijakan
Daerah
l,ayanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Yang
Ditidaklaniuti
Persentase
Kebijakan
Daerah Bidang
Pemerintahan
Yang
Ditindaklaniuti
Persentase
Ke bijakan
Daerah Bidang
Ekonomi Dan
Pembangunan
Yang

Fitindaklanjuti
Persentase
Kebijakan
Daerah Bidang
Kesejahtaraan
Rakyat Yang
_tlilrqOcl<Laijull
Persentase
Kebijakan
Daerah Bidang
Hukum Yang
Ditindaklanjuti
Persentase
Rancangan
Produk Hukum
Yang
Diterbitkan



Prlorltas
Pembanguaan Sagaran

C

Program

Persentase
Pegawai yang
Telah Lulus
mengikuti
peningkatan
Kompetensi
yang bernikd
Baik
Persentase ASN
mendapatkan
Pembinaan dan

Persentase
penyelesaian
dokumen
pelayanan
administrasi
kepegawaian

waktu
Persentase ASN
yang
melaporkan
penilaian
prestasi kerja
(SKP) bernilai
baik
Persantase ASN
yang
mendapatkan
pel,ayanan
kesejahteraan
pegawai lepat
waktu
Persentase
penyelarasan
dokumen
pelayanan
administrasi
kepegawaian
tepat waktu
Persentase
Jumlah
Raperda
(Raperda
Eksekulif dan
Raperda
Inisiatif) yang
difasilitasi
Persentase
kegiatan
angota DPRD
(hearing, rapat-
rapat, dan
reses) yang
difasilitasi

Program
Pengembangan
Pelayanan Bantuan
Hukum

persentase
perkara hukum
yang
diselesaikan
Persentase
Pegawai ASN
yang
mendapatkan
Pelayanan dan
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian

Prograrn Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur dan
KORPRI

Program pelayanan
pengernbangan
karier

Program pembinaan
dan kesejahteraan
aparatur

^)rogrampengembangan
kompetensi sumber
daya aparatur

Peningkatan

|hpasitas l.embaga
Perwakilan Rakyat
Daerah
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Indlkator KiuerJa
Sasaranr

Cioniur

Priorltas
Pembengunan )Program

Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

rsentaae
keselaragarr
doicumen
rensbra
terhadap
RPJMD tingkup
bidang ekonomi
dart
infrastrul,rtur
Persentase
kesesuaian
rerrcan&
pembangunan
dengan
Rencana Tata

Persentase
keselarasan
dokumen renstr&
lingkup bidang
pemerintahan dan
sosial
Persentase
keselarasan
dokumen renja
terhadap RKPD
lingkup bidang
pemerintahan
dan sosial
buda

rsentase
ketersediaan
hasil penelitian

dihasilkan
Persenta.se
MOU kerja
sama daerah
yang clitancla

Target
2020

Jumlah anggota
DPRD yang
meningkat
wawasannya
dalam
implementasi
peraturan
perundang-

Perangkat
Daerah yang
menyerhkan
dokumen untuk

Program
Penyelamatan dan
Pelestarian
Dokumen/Arsip
Daerah

Persentase PD
yang mencapai

Persentase
keselarasan
dokumen renja
terhadap RKPD
lingkup bidang
ekonomi dan
infrastruktur

dan Pengembangan

Drogram Kerjasama
Daerah

h-L , AlrhN r, r -' /-\
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Basaran Indlkator KlnerJa
Sasaran

Target
2o2(, Program Indltrtor

Program
79 Program Penataan

Daerah Otonom
Baru

Persentase
persyaratan
teknis dan
administrasi
daerah
persinpan
Cianiur Selatan

80 Program
Kehumasan dan
Keprotokolan

Persentase
kegiatan
KDH/WKD yang
dipublikasikan

81 Program Persandian Persentase
Pelayanan
Persandian
Milik
Pemerintah
Kabupaten
Cianjur -
Persen''ase PD
yang terlayani
infrastruktur
SPBE

82 Program
Peningkatan
Pendapatan Daerah

Jumlah
Pendapatan Asli
Daerah Dari
Sektor Pajak
Daeralr
Perse"t"se 

-.Capaian
Pendapatan Asli
Daerah Dari
Sgktor Retribusi
Daerah

83 Ftogram
Administrasi
Pertanahan

Persentase
Lahan milik
Pemda yang
dibebaskan dan
Bersertifikasi

3.4.2.4 Nilai Maturitas
SPIP

3 84 Program
Peningkatan Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH

Pemenuhan 5
Unsur SPIP
setiap
Perangkat
Daerah yang
dibina
(Dinas/Badan/
SaIuan/RQUD)
Nilai Maturitas
Kapabilitas,
APIP
i'erb.entase
Pengaduan
Masyarakat dan
Instansi yang
ditangani
Persentase
Penyelesaian
Tindak Lanjut
Temuan/
Rekomendasi
Ha.sil
Pemeriksaan
BPK
EEentase
Penyelesaian
Tindak Lanjut
Temuan/
Rekomcndasi
Hasil
Pemeriksaan
BPKP

Pah A - DyDh t/^L ..i--i,,- T-L..- .n6^
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Prlorltos I

remDangu[an I

Indikator KluerJa
Sagaran

Target
2fJ20

Program
IndlLrt<rr
Program

Persentase
Penyelesaian
Tindak Lanjut
Temuan/
Rekomendasi
Hasil
Pemerikscnn
APIP
Kementerian,
Provinsi dart
Kabuoaten
Persentase
Temuan BPK
tentang
Kepatuhan
Auditi terhadap
Peraturan
Perundang-
Undangan

Sumber: Rqnhir PerubahqnRPJMD Kab,CtanjtrTolrun2?16'2021 danPengolahan 2019

4.3 TNOVAST 
4

Dalam rangka percepatan peningkatan kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi
pelayanan publik, tata administrasi pemerintahan dan inovasi di bidang lainnya
yang menjadi wewenang dari pemerintah daerah. Inovasi daerah menjadi salah
satu upaya dari pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah. Untrrk mencapai tujuan tersebut, sasaran
inovasi daerah diarahkan unhrk menrpercepat terwujudnya kesejahteraan
mftslarakat. Hal ini bisa dicapai melalui : 1) Meningkatk.rn Pelayanan Pr-tblik; 2)

Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan 3) Peningkatan daya saing
daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Cianju,": Tahun 2016-2A21, salah satu tujuan pembangunan adalah
meningtrratkan pengembangan penelitian dan inovasi daerah yang berdaya
saing. Inovasi yang dilakukan dapat dilakukan berupa inovasi pada pelayanan
plrblik, inovasi pada tata kelola pemerintahan dan inovasi lain yang dalam
penyelen ggaraan urusan pemerintahan.

Terkait dengan hal tersebut, berbagai inovasi telah dilakukan oleh
Perangkat Daerah dalam, rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah
daerah baik dari sisi pelayanan publik atau tata kelola pemerintahan. Berikut
ini inovasi daerah pada kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD
Kabupaten Cianjur dan telah dilaksanakan pada Tahun 2018 hingga 2OL9.

Inovasi telah dilakukan oleh Daerah di Kabu ten Cian
Tabel 4. 6

Dinas
Keseiiata.n
Ktrbupaten
Ciarijur

Meluncurkan inovasi
kegiatan Sereh wang,.
(Semua Rencana
Kehamilan Disa
Batik Mas (Bangun
Septic Tank Ber"sama

kegiatan inovasi yang berkaitan dengan
proses persalinan yang bekerja-sa.rna.
dengan pihak swasta. Kegiatan ini
dilakukan di puskesmas Campakamul
kegiatan inovasi yang dilakukan berkaitan
dengan pembangunan fasilitas MCK

inovasi berupa penyampaian intbrmasi
berkaitan dengan stunting menggunakan
fasilitas headset yang disediakan di
Puskesmas Campalcamu

Siskamling (Sebaran
Informasi Sekitar
Stunting)
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CAU PANJANG
(Cadangan Anggaran
Untuk Persalinan
Berienians)

Kegiataa inovasi dalam rangka
pemenuhan anggaran untuk persalinan
bagi masyarakat

2 Badan
Kepegawaian
Pendidikan
dan Pelatihan
Daerah

SEKOCI (sistem
informasi kepegawaian
online Kabupaten
Cianjur)

Sistem informasi yang berfungsi untuk
menyimpan data informasi kepegawaian
dan penilaian kinerja ASN di Kabupaten
Cianjur

3 Kelurahan
Sawahgede

"SI PAPA:' (Sistem
Informasi Pelayanan
Administasi Publik
Andalan)

SlPAPAmerupakan Sistem Pelayanan
administrasi
publik berbasis Informasi Teknologi untuk
mempermudah
masyarakat mendapatkan pelayanan
administrasi dari kelurahan

4 Dinas
Kependudukan
dan Catatan
Sipil

Si kancil Saba Desa Kegiatan'ini berupa pelaYanan
pengurusan dokumen kependudukan
dengan menggunakan mobil pelayanan
keliling yang berukuran kecil (Seperti
kancil) namun dilengkapi peralatan
lengkap dengan fokus layanan adalah
penduduk miskin yang bertempat tinggal
di Pedesaan

Babarengan di
Perbatasan

Kegiatan ini berupa pelayanan bersama
(datam bahaso Sunda babarengan)
kerjasama Dinas Kependr*dukan dan
Catatan Sipil antar 2 Kabupaten yang
berbatasan folats pelayanan adalah
penduduk yang bertemPat tinggal
diwilayah perbatasan antar kabupaten
khususnya di Pedesaan.

5 Dinas
Perr^berdajraan
Masyarakat
dan Desa

Bursa Inovasi Desa (BID) Forum penyebaran dan pertukaran
inisiatif atau inovasi masyarakat yang
berkembang di desa-desa (wahana
pertukaran pengetahuan dan inovasi
Desa), ajang pertukaran "jual-beli" cara-
caraf solusi 5ra.ng telah dinilai inovati(
terutama terkait kegiatan pembangunan
desa dan merupakan bagian tak
terpisahkan dari Model PPID mulai dari
tingkat Kab/Kota, Kec dan Desa. BID juga
menjadi media $elajar bagi Desa unfuk
memperoleh informasi dan kegiatan
inovasi yang dapat mendukung
pembangunan Desa.

6 Dinas
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan
Pertanahan

Pembuatan SIMAPAN
(Sistem Informasi
Manajemen Pertanahan)
di Kabupaten Cianjur

SIMAPAN adalah Sistenr lnformasi Online
yang dimanfaatl':an untuk menyimpan
data administrasi pertanahan secara
digital baik permasalahan tanah maupun
pengadaan tanah yang dibuat
menssunakan dana Non APBD

7 RSUD Sayang Sistem Pendaftaran
Online

Inovasi berupa sistem pendaftaran untuk
berobat di RSUD secara on line melalui
aplikasi di telepon trenssam.

Su.mber: nasit Pengolahan Bappeda" 2O19

n-.L 
' 
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BAB V
RENCAT{A KENUA DAIII )PENDAI{AAIT DASRAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2O2O yang
ditrrangkan dalam bab ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan
substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab
sebelunrnya. Matrik Rencana Ke4ja ini disusun berdasarkan bidang Urusan
Pemerintah Daerah baik Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan
Dasar, Umsan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Non Daasar, Urusan
Pilihan Serta Urusan Penunjang Fungsi Pemerintah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana
Telah Diubah Beberapakali Terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Keduh Atas Unda4g-Undang Nomor 23 Tahun 20L4
tentang Pemerintahan Daerah. Urerian Rencana Program dan Kegiatan yang
disajikan dalam dokumen ini adalah bersifat menyeluruh, yaitu memuat
Rencana Program dan Kegiatan yang akan didanai oleh APBD Kab. Cianjur,
APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN.'

5.1. PROGRAM DAI{ KEGIATAN PRIORITAS DAERATI TAHUN 2O2O

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2O2O yang
dituangkan dalam bab ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan
substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab
sebelurnnya. Matrik Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Bidang Urusan
Pemerinta.h Daerah baik Urusan Wajib maupun Pilihan sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2Ot6 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun
20L6-202t.

Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam dokumen
ini adalah bersifat menyeluruh, yaitu memuat Rencana P.rogram dan Kegiatan
yan€i akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Cianjur. Matrik Rekapitulasi Struktur APBD dalam RKPD sebagaimana dalam
Lampiran II, Pendapatan dalam Lampiran II, Belanja Tidak Langsung pada
Lampiran IV dan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahurn 2Ol9
berdasarkan bidang urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V.

5.1.1 Rekapitulasi Prioritas Pembangunan Daerah Berdaearkan Usulan

Program dan kegiatan di tahun 2O2A disusun dalam rangka mencapai
target RPJMD Tahun 2Ot6-2O21. Program dan kegiatan prioritas
pemban'gunan daerah di tahun 2Ol9 merupakan penjabaran pelaksanaan
urusan yang terdiri dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan
belasJ urusan wajib non pelayarran dasar, 5 (lima) rrrusan pilihan, 4 (empat)
fungsi penunjang urusan pemerintahan, fungsi lairrnya dan urusan
pemerintahan umum. Rencana program dan kegiatan yang diusulkan
pendanaannya melalui sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten telah dilaksanakan melalui
serangkaian mekanisme Musyawaratr Perencanaan Pembangunan,
berdaiarkan hasil verifikasi dan liesepakatan atas berbagai usulan prioritas
program dan kegiatan tahun 2O2O, dan melalui pendekatan perencanaan yang
komprehensif meliputi pendekatan partisipatif, tehnokratis, politik, atas
bawah (top downl dan bawah atas (bottom upl.
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Berikut ini hasil proses perericanaan pembangunan daerah melalui
pendekatan perencanaan yang komprehensif rneliputi pendekatan partisipatif,
teknokratis, politik, atas bau'ah ltop down) dan bawah atas (bottom upl yang
dilaksanakan berbasis web dalam aplikasi e-planning di Kabupaten Cianjur
untuk perencanaan RKPD tahun 2O2A.

Rt: itulasi Usulan Musren masuk dalam Musrenban

ASAL TISUI,AII

Musrenbang Desa

Suntber: Hasil ltengolahan data e-planning,.Tahun 2O 19

Tabel 5.

Berdasarkan data tabel 5.2 di atas, proses perencanaan pembangunan
daerah Kabupaten Cianjur untuk Pen5rusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2A2O melibatkan para pelaku
pembangunan yang dimulai dari proses Musyawarah Perencanaan
Pembarrgunan Desa, Konsultasi Publik, Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kecamatan, Forum Gabungan Perangkat Daerah dan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kabupaten.

Proses Bottom Up yang merupakan penjaringan aspirasi dari masyarakat
yang dilaksanakan pada tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan
ditingkat Kecamatan dengan usulan dan dan realisasi dalam dokumen RKPD
Tahun 2019 sebesar 89, 30 persen yang merupakan bentuk penjaringan dari
aspirasi masyarakat yang berfungsi untuk akselerisi percepatan
pembangunan. Dari tabel proses penJrusllnan RKPD melalui Musrenban[ desa
dan kecamatan Tahun 2O2O diatas terlihat bahwa hasil pembahasan
menghasilkan penambahan kegiatan dan anggaran. Verifikasi yang digunakan
dalam proses adalah dengan mengunakan prioritas pembangunan sebagai
alat untuk memilih dan memutuskan kegiatan-kegiatan 20 19. dengan
demiklan terjadi dinamika dalam pembahasan yang menyebabkan adanya
kegiatan yang hilang dan barr serta Fengurangan dan penambahan anggaran
pada pro$es tersebut.

Tabel 5. 1

MASI'IT USIILAN MUSNSilKEC

1.376.350.785.000 418.O31.470.000

Rekapitulasi Prioritas Daerah Berdasarkan Usulan

lfo Asal Usulan
Ueutarr lfiacuk RI(PD

Auggaran
l%l

Aaggaran (Rp| pekerJaan Arggaran PckerJaan

I Musrenbang Kecamatan 418.031.470.000 160 183.999.000.000 60 44,02

Akselerasr (hasil
musrenbanglc,:c khusus
untuk usulan
percepa!qn)

757.946.970.OOA 29 103.996.970.000 r5 65,84

2 Reses 369.377.915.000 L.269 181.690.915.000 464 49, t9

3
Usulan Perangl<at
Daerah 4.141.873.579.585 5.184 4.141.873.579.585 5.184 100,oo

Tota.l 5.O87.229.9s4.585 6.642 4.61 1 .560.464.585 5.723 90,65

Sumber: Hasil pengolahqn data e-planning, Tahun 2O19

EbFffnfi,'; RKPD Knb.Cianiur Tahun 2O2o -----------7-.
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Status program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang disusun berdasarkan Pagu Indikatif ini dapat mengalami perubaha.n
sejalan dengan perkembangan proses penganggaran. Hal ini sesuai dengan
amarrat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menter.-i Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan lvlenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.1.2 Program Kegiatan Prioritas JanJi Bupati dan Wakil Bupati dtlraitkaa
dengan Prioritas Daerah

Program prioritas bupati perlu dijabarkan secara jelas baik ke dalam
bentuk program pembangunari daerah maupun dalam bentuk non prograrn.
HaI ini djmaksudkan untuk memastikan bahwa program prioritas bupati telah
terkornodir di dalam perencanaan tahunan sesuai dengan RPJMD Kabupaten
Cianjur Tahun 2016-2021. Berikr.rt ini tabel keterkaitan Program dan kegiatan
Prioritas Janji Bupati dan \[iakil Bupdti dengaa Prioritas Daerah Tahun 2020.

' ,. Tabel S. 3
Keterkaitan Program dan kegiaian Prioritas Janji Bupati dan Wakil Bupati

Prioritas Daerah Tahun 2020

Pembangunan
jalen beton
100 milyar/
tahun

1. Program
Pembangunaa
Jalan, Jembatan
dan Trotoar

19,800
km

Dinas Pekerjaan
Umum dan

Penalaan Ruang

Perencanaan I 1.40O.O0O.OOO
Pembangunan
/ Peningkatan
Jalan,
Jembatan dan
Trotoar

Umum dan
Penataan Ruang

Pengadaan
AIat-a]at Berat,
Alat-alat Ukur
dan Bahan
Laboratorium
Bidang
Pekerjaan
Umum dan
Penataan

3.900.000.000 Dinas Pekerlaan
Umum dan

Penataan Ruang

172.450.000.000 Dinas Pekerjaan
Umum dan

Penataan Ruang

/ Perungkatan
Jalan dan
Jembatan
dalam Rangka
Pengembangan

W-4eY.r[-*
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pekerjaan
Infrastrukhrr

42.23a.OOO.OOO I)inas Pokcrjaan
Umum dan

Penataan Ruung
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Peningkatan
Jalan Jalur
hrncak II
(Flannrovl

48.700.000.000 Dinas Pekerjoan
Umum dan

Penataan Ruang

Peningkatan
Jalan
Pendukung
Obyek Wisata
Curug
Citambur
lBanorovl

48.500.OOO.OOO Dinas Pekerjaan
Umurn dan

Penataan Ruurng

Peningkatan
Jalan
Pendukung
Obyek Wisata
Kebun Raya
Cibodas Dan
Taman Bunga
Nusantara
lRannrnvl

41.350.000.000 Dinas Pekerjean
Umum darr

Penataan Ruang

Peningkatan
Jalan Puncak
II Ruas Jal,an
Ciseureuh -
Arca
Penunjang
Program
JABODETABE
KJUR
Kabupaten
Cianjur
lRannrov I)KIl

23.200.000.000 Dinas Pekerjaan
Umum dan

Penataan Ruang

Peningkatan
Jalan Jalur
Puncak II Ruas
Jalan Sp.Ixrji -
Ciseureuh -
Arcs
Kecamatarr
Cipanas
Kabupaten
Cianiur (APBNI

36.928.000.000 I)inas Pckcrjaan
Umum dan

Pe9ataan Ruang

Peningkatan
Jalan
Kabupaten
Cianjur
fRannrovl

17.792.72t.QO0 Dinas Pekerjaan
Umum dan

Penataan Ruang

2. Program
Rehabilitasi/Pe
meliharaan
Jalan,
Jembatan,
Tlotoar, dan
Saluran
Drainase/Goron
g-Gorong

Panjang
jalan mantap
kabupaten
yang terjaga
kondisinya

547,80O
knr

Perencanaan
Rehabilitasi/R
ekonstruksi/
Pemeliharaan
Jalan,
Jembatan,
Trutoar,
Saluran
Drainase/
Gorons-Eorons

300.000.000 Dinas Pekerjuan
Umum dan

PenaLaan Ruang

Reh,$ilitasi/R
ekonstruksi/P
emeliharaan
Periodik Jalan,
Jembatan,
Trotoar,
Saluran
Drainase/Goro
ns-sorons

117.010.000.000 Dinas Pckerjaan
Umum dar.r

Penataan Ruang

RehabiUtasi/P
emeliharaan
Rutin Jalan
dan Jembatan

46.330.OOO.OOO Duas Ps}rcrjiru
Umum dsn

Penataan Ruang

Rehabilitasi
/Rekonstruksi
Jalan/Jembat
an l)alam
Rangka
Peningkatan
Kinerja
Pemerintah
Daerah

7.000.000.000 Dirras Pekerjaan
Umum dan

Penat'un Ruang
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Revitalisasi
irigasi dan
jembatan

Rehabilitasi/ | 500.000.000 | Dinas Peke{uan
Pemeliharaan I I Umurndan
Alat-alat Bcrat, | | Penataan Ruang
Alat-alat Ukur
dan Bahan
Laboratorium
Bidang
Pekerjaan
Umum dan
Penataan

Penanganan
Jalan dan
Jembatan
dalarn Rangka
Pengembangan

140.190.915.000 Dinas Pekerjaan
Umum dan

Penataan Ruang

Rehabilitasi/P
emeliharaan
Periodik Jalan
dan Jembatan

Dinas Pekerja:rn
Umum dan

Penataan Ruung

1. Program
Rehabilitasi/Pe
meliharaan
Jalan,
Jembatan,
Trotoar, dan
Saluran
Drainase/Goron

2. Program
Pengembangan
dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi,
Rawa, dan
Jaringan
Pengairan,
I(onservasi
Sungai, I)anan.r
dan Sumberdaya
Air Lainnya

Persentase
rata-rata
daerah
irigasi yang
telah
dila-ksanakan
indek kinerja
sistern irigasi
(rKs0

Perencanaan
Teknis
Jaringan
Irigasi, Sungai,
Situ/Rawa/
Emburg dan
Sumberdaya
Air Lainnya

1.000.000.000 Dinas Pe,kerjaan
Umum dan

Penataan Ruang

57,700/o

4.032.650.000

550.000.o00

7"O50.000.00o

Dinas Pekerjaan
Umurn dan

Dinas Pekerjaan
Umum dan

Penataan Ruang

8.850.Q00.000 Dinas Pekeqiaan
Umum dan

Penataan Ruang

Pembangunan
/Peningkatan/
RehabiUtasi
Jringm
Irigasi, Sungai,
Situ/Rawa/E
mbung dan
Sumber Daya
Air Lainnya
dalam Rangka
Penunjang
Produktivitas
Pertanian

r0.435.O00.000 Dinas Pekerjaan
Umum dan

Penataan Ruang
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Dinas Pekerjaan
Umum dan

Penataa.n Ruang

Rehabilitasi/P
eningkatan
Jaringan
lrigasi di
Wilayah
Sungai
Citarum
Kabupaten
Cianjur

8.461.364.100 Dfuras Pekerjaan
Umum dan

Penatasn Ruang

P | 58.947.576.4A0
'eningkatan
Jaringan -

Irigasi di
Wilayah
Sungai
Cisadca-
Cibareno
Kabupaten
Cianjur

Dinas Pekerjaan
Umum dan

Penataan Ruang

Umurn dan
Penataan Ruang

Rehabilitasi/P
emeliharaan
Sungai dan
Pengendalian

Penanganan
Irigasi Untuk
Pelestarian
Padi Pandan
Wangi
Kabupaten
Cianjur

Dinas Pekcrjaan
Urnum dan

Penataan Ruang

3.300.000.000 Dinas Pekerjaan
Umum dan

Penataan Ruang

157.000.000.000 Dinas Pekerjaan
Umum dan

Penataan Ruang

39.847.080. Dinas Pekerjaan
Umum darrr

Fenataan Ruang

Pemba.ngunan
Cianjur Sport
Center

L)inas Pekcrjaffi
Umum dan

Penataan Ruang

Pro6lram
Pengembangan
Kepemudaan
dan Olahraga

Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Olah Raga
serta
Kepernuclaan

23.700.000.000 Dinas
Pariwisata.,

Kepemudaan
dan Olahraga

Persentase
Sarana dan
Prasarana
Qlahraga
yang
memadai

oah E - D^hLi-
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Membangun
daya saing
investa.si

Membuka
100.000
tapangan
pekerjaan
baru

Prograrrn
Peningkatan
Kualitas,
Produktifitas
dan Kesempatan
ke{a

Peningkatan
Kegiatan
Pemantauan,
Pembinaan
dan
Pengawasan
Pelaksanaan
Penanamarr
Modal

Dinas
Penanaman
Modal dan
Pelayanan

Terpadu Satu
Pintu

321.891.800

388.900.000

Persentase
penempatan
pencari kela
yang
terdaftar

Persentase
tenaga kerja
yang dilatih
dan
bersertifikat

Dinas Tenaga
Kerja dan

Transmigr:asi

3I4.200.000 Dinas Terulga
Kerja dan

Kegiatan
Pameran
Kesempatarr
Kerja (Job

Kegiatan
Perluasan
Xesernpatan
Kerja Pola
Tenaga Kerja

166.510.000

236.307.OO0

Kegiatan
Penyebaran
Informasi
Loker dan
Penempatan
Tenaga Kerja
(Job

133.800.000 Dinas Terutga
Kerja dan

Transmigrasi
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n ekonom.i,
koperasi dan
KUKM

I l. Program
I Pemberdayaan
I Pengembangan
I Koperasi, Usaha
I tirtit<ro Kecil dan
I Menengah

Persentase
wirausaha
yang
bertambah
kemampr.ran
nva

o,700/o

Persentase
koperasi
yang
direvitalisasi

L9,8Vo

(

Pameran
Produk Produk
UKM/ IKM

250.000.000 Dinas Koperasi
Usaha Kecil
Menengah,

Perdagangan
dan

Perindustrian
Peningkatan
Kemitraan
Usaha bagi
usaha Mikro
Keci.l
Menensah

r50.000.000 DiruLs Koperasi
Usaha Ker::il
Menengah,

Perdagangan
dan

Perindustrinn
Pengembangan
Pusat Layanan
Usaha
Terpndu
(PLUT-
KUMKMI

4.389.650.000 Dinas Koperasi
Usaha Kec.il
Menengah,

Pcrduganglur
dan

Pengembangan
Sarana
Pemasaran
Produk Usaha
Mikro Kecil
Menensah

500.000.000 Dinas Koperasi
Usaha Ke(il
Menengah,

Pcrdagangan
dan

Perindustrirrn
Pemberdayaan
KUMKM
melalui
Pendamping

500.000.000 Dinas Koperasi
Usaha. Kecil
Menengah,

Perdagangdn
' dan
Perindustrian

Penilaian
Kesehatan
KSP/USP
Koperasi

200.ooo.oo0 Dinas lftpcrasi
Usaha Kecll
Menengah,

Perdaganga.n
dan

Perindustrian
Pendidikan
dan Pelatihan
Kewirausahaa
n

470.000.000 Dinas Koperasi
Usaha Kectt
Menengah,

Perdagangan
dan

Perindu-qtrinn
Pendidikan
dan Pelatihan
Perkoperasian

250,000.000 Dinas Koperasi
Usaha Kecil
Menengah,

Perdagangan
dan

Perindustrian
Pendampingan
kelompok Pra
Koperasi
untuk
Membentr.rk
Koperasi

320.000.000 Dinas Koperusi
Usaha Kecil
Menengah,,

Perdagangan
dan

Perindustria,n

Perkoperasian
bagi Pengurus
dan Manajer
Koperasi

750.o00.ooo Dinas Kopenrsi
Usaha Kecil
Menengah,

Perdagangan
dan

Perindustrian
Pendampingan
Penyuluh

325.000.000 Di,rras Koperasi
Usaha Kecil
Menengah,

Perdagangan
dan

Perindustrian
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Mobil
Kentasan

Penyusunan
RPIK
Kabupaten
Cianjur

300.000.000

200.o00.000 Dinas Koper:asi
Usahs Kecil
Mencngah,

Pcrdagangon
dan

Perindustrian
Dinas Koperasi

Usaha Kecil
Menengoh,

Perdagangan dan
Perindr:striem

Kajian
Fengembangan
Sentra Produk
Unggu.lan IKM

r50.o00.oo0 Dinas Koperasi
Usaha, Kecil
Menenga\,

Perdagangrm
dan

Perindustrian

dan
Peningkatan
Kapasitas
SDM Industri
Kecil dan
Menengah

150.000.000 Dinas Koperasi
Usaha Kecil
Menengah,

Perdagangan
dan

Perindustrlm

Pengembangan
dan
Peningkatan
Kapasitas
SDM Industri
Kecil
Menengah
Kerajinan
fureka. dan
Kimia

100.000.000 Dinas Koperasi
Usaha Kc<ll
Menengah,

Perdagangan
dan

Perindustrian

dan
Peningkatan
Kapasitas
SDM Industri
Kecil
Menengah
ILMATEL

r00.000.o00 Dinas Knperasi
Usaha Kecil
Mencngah,

Perdagangan
dan

Perindustrian

Pembinaan
Kemampuan
dan
Keterarnpilan
Usaha Bagi
Masyarakat
Industri Kecil
Menengah

200.000.000 | Dinas Koperaii
Usaha Kecil
Menengah,.

Perdagangan
dan

Perindustrian

Pembinaan
Kemampuan
dan
Keterampilan
Usaha Bagi
Masyarakat
Industri Kecil
Menengah
Kerajinan
Aneka dan
Kimia

200.o00.ooo Dinas Koperasi
Usaha Kecil
Menengah,

Ferdagu6an
da::

PerinduBtriarl

BobS- ttub.
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Pembinaan
Kemarnpuan
dan
Keterampilan
Usaha Bagi
Masyarakat
Industri Kecil
Menengah
ILMATEL

200.000.000 Dinas Kr:pefasi
Usqha Keril
Menengah,

Perdagangan
dan

Perindustrlan

2.4 Insentif
ralryat miskin
1OO ribu/KK

Program
Peningkatan,
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah

Badan
Pengelolalrn

Keuangan l)an
Aset Daerah

2.5

m.

Revitalisasi
pasar
tradisionai

Program
Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri,
Perlindungan
Konsumen,
Pengamanan
Perdagangan,
dan Pembinaan
PKL

Persentase
pasar ra\rat
yang
direvitalisasi

9,50/o Penyusunan
DED
Pembangunan
Pasar Rakyat
dan Pasar
Svariah

200.000.000 Dinas Kopera-si
Usaha Kecil
Menengah,

Perdagangan
dan

Perindustrian
Persentase
Alat UTTP
{Ukur, Takar,
Timbang, T.

dan
Perlengkapa
nnya) yang di
tera

t 89Yo Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Pasar Ralcyat
dan Pasar
Syariah

2.6t0.ooo.ooo Dinas Koperusi
Usaha Kecil
Menengah,

Perdagangan
dan

Perindustrian

Pembangunan
Pasar Rakyat
dan Pasar
Syariah (DAK)

5.000.000.000 Dinas Koper:asi
Usaha Kecil
Menengah,

Perdagangrm
dan

Perindustrirur
Pembangunan
Pasar Ralgzat
dan Pasar
Syariah
(BANKEr.r)

20.000.000.000 Dinas Kopera.si
Usaha Kecil
Menengah,

Perdagangan
dan

Perindustrirm
Pembangunan
/Revitalisasi
Pasar Ralqyat

2.500.000.000 Dinas Koperasi
Usaha Kecil
Menengal,

Perdagangan
dan

Perindustriun
lievitalisasi
Pasar Rakyat
(DAK)

5.000.000.000 Dinas Koperasi
Usaha Kecil
Menengah,

Perdagangan
dal

Perindustrim
3.1

1.000
penghafal
(haIi&)Al-
Quran

Memberikan
bantuan fi.sik
kepada 1.000
Madrasah
Diniyah
TakmiLyah
dan
pendidikan
Al-Quran

rrogram
Penunjang
Kegiatan
Keagamaan

Program
Pembangunan
dan Rehabilitasi
Gedung

Nilai capaian
zakat infaq
sodaqoh

22.373.4
to.7s7

Syiar Islarn di
Kabupaten
Cianjur

800.000.000 Sekretariat
I)aerah

lembaga
keagamaan
yang
diverifikasi
dan
mendapat
bantuan

r00% Pembinaan
dan Verilikasi
Bidang
Keagamaan

400.000.000 Sekretariat
I)aerah

3-2
Dinas Pekerjaan

Umum dan
Penatrran Ruang
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Memberikan
bantuan Rp,
lO Juta
untuk masjid
Jami l)esa

Pernberdayaa
n pondok
pesa:rtren

Penunjang
Kegiatan
Keagamaan

22.373.4
1o.737

Persentase
lembaga
keagamaan
yang
diverifikasi
dan
mendapat
bantuan

Pembinaan
dan Verilikasi
Bidang
Keagarnaan

400.000.000 Sekretnriat.
I)aerah

2. Program
Pen:lgkatan,
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah

800.o00.000
Pembr:rdayaa
n ikatan
remqia masjid
(rRM)

Gerakan
penyuluh
Insan
Rabbani
tvlandiri

2. Program
Peningkatan,
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan dan

llta ritoGEilffiGEai
Meningkatkan I program
Progranr I peninsl&Prograrrr I peningkatan,
Bantuan RT I pengembangan
mer{adi 12,5 | pengelolaan-
Juta/Tahun I Keuangan dan

Aset Daerah
Meningkatkan
Alokasi clana
Desa (r'.DD)

l. Program
Penunjang
Kegiatan
Keagamaan

22.373.4
1o.737

Syiar Islam di
Kabupaten
Cianjur

Persentase
lembaga
keagamaan
yang
diveritrkasi
dan
mendapat
bantuan

Pembinaan
dan Verifikasi
Bidang
Keagamaan

400.000.000 Sekretariat
Daerah

2. Progran
Peningkatan,
l)engembangan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
1. Program
Penunjang
Kegiatan
Keagamaan

Nilai capaian
zakat infaq
sodaqoh

Syiar Islam di
Kabupaten
Cianjur

Pembinaan
dan Verifikasi
Bidang
Keagamaan

22.37s.4
LO.737

400,000.000 Sekretariat
Daerah

etika dan etos
kerja
birokrasi

l- Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya

Bnb 5 - Qnnhir
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Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan

3. Program
Pembinaan dan
Kesejalrteraan
Aparatur

1.020.000.000 Badan
Kepegawaian

Pendidikan Dan
Pelatihan

Peningkatan
sinergitas
antar lembaga
pemerintah

l. Program
Perencanaant
Pembangunan
Daerah

Fersentase
keselarasan
dokumen
renja
terhadap
RKPD
lingkup
bidang
ekenomi dan

rsentase
keselarasan
dokumen
renstra
terha.lnf
RP..IMD
lingkup
bidang
ekonomi dan

Persentase
kesesr.laian
rbncana
pembanguna
n dengan
Rencana
Tata Ruang

Persentase
keselarasan
dokumen
renstra
terhadap
RPJMD
lingkup
bidang
pemerintal a
n dan sosial
budaya
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Persentase
keselarasan
dokumen
renja
terhadap
RKPD
Iingkup
bidang
pemerintaha
n dan sosial
budaya

LOOo/"

I

Pen5rusunan
RKPD Murni
dan
Penrbahan

1.000.000.000

Penyusunan
KUA-PPAS
Murni dan
Perubahan

200.0oo.o00 Bappeda

Pengendalian
'dan Pelaporan
Perenca,naan
Perubangunan
Kabupaten
Cianiur

400.o00,o00 Bappeda

Perencanaan
Ekonomi

330.O00.oo0 Bappeda

Perencanaan
Infrastruktur,
Tata Ruang
dan Investasi

500.o00.000 Bappeda

Pererrcanaan
Permukiman,
Perhubungan
dan
Lingkungan
Hiduo

950.000.000 Bappeda

Perencanaart
Sosial Budrrva

400.000.000 Bappeda

Perencanaarr
Aparatur dan
Keuansan

150.000.000 Bappeda

Perencanaan
Pemerintahan

750.000.000 Bappeda

Review
zuSPAM

200.000.000 Bappeda

z. ffogratn
Penerapan

I Kepemerintahan
Lyaqs Bait

3. Program
Kerjasama
Daerah

Persentase
MOU kerja
sama daerah
yang ditanda
tarrgani

100% PcnJrusunan
MOU dan
Perjanjian Kerja
Sarna
Penyelenggaraa
n Pemerintatran

227.L20.O50 Sekretariat
Daerah

4.5 E- nt Program
Persandian

Persentaie
Pelayanan
Persandian
Milik
Pemerintah
Kabupaten
Cianiur

lOOo/"

Persentase
perangkat
daerah yang
terlayani

57% Pengelolaan e-
Government

2.400.o00.o00 Dinas
Komunikasi,
Informatika,

Persandian dan
Statistik4.6 Layanan

internet gratis
Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa

Jenis rnedia
yang
digunakan
dalam
penyebaran
informasi
oernerintah

100% Penyediaan
Informasi
Publik melalui
media Internet

676.800.000 Dinas
Komunikasi,
lnformatika,

Persandian dan
Statistik

4.7 Fasilitasi
penyelesaian
dan
pemanfaatarn
tanah kosong
dan lahan
terlantar

Program
Adminisbasi
Pertanahan

Persentase
l,ahan milik
Pemda yang
dibebaskan
dan
Bersertifikat

J00 Pengad Eran
Tanah untuk
Kepentingan
Umum
Sekabupaten
Cianjur

75.450.830.000 Dinas
Perumahan,
Permukimarr

dan Pertanahon
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1.681.885.OO0

Perguruan
Tinggi Negeri
Cianjrrr

C.rafcan
sayang guru

Pendiclikan
gratis Pahet B
dan C

Tidak ada
program spesifik
untuk ini sebab
merupakan
kewenangan
pemerintah

Dinas
Pendidikan dan

Kebudaya:rn

Program
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan dan
Peningkatan
Mutu Pendidik
dan Tenaga

Dinas
Pendidikan dan

Kebudayaan

Persentase
Anak Usia
Dini 0-6
Tahun yang
Mengikuti
PAUD
Jumiah
Peserta DiCik
yang Luius
Ujian

Pendidikan Anak
Usia Dini dan
Pendidikan Non

'3. Program
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan dan
Peningkatan
Mutu
Pendidikan dan
Tenaga

an Ujiarr
Nasional
Pendidikan

Dinas
Pendidikan dan

Kebudayaan

Pembangunan I nrogram
gedung I pengelolaan
buda5adan lfeUyaanoptirnalisasi S I guaava
pilar budaya I

Jumlah Situs
dan Cagar
Budaye, yang
Ditetapkan

96 Lokasi

Dinag
Pendidikan dan

70.000.000 I -Dir-g

Dinas
Pendidikan dun

Kcbudayaan
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Persentase
Anak Usia
Dini 0-6
Tahun yang
Mengihrti
PAUD

Pembangunan
ruang kelas
baru (RKB)

Persentase
Angka
MelanjutJcan
SD ke. .

Jenjang SMP
Persentase
Angka
Melaajutkan
SMP ke
Jeqjang
SMA/SMK

IIeseh.rtgrr

1. Program
Pendidikan Anak
Usia Dini dan
Pendidikan Non
Formal

JumIah
Peserta Didik
yang Lulus
Ujian
Kesetaraan

2. Program
Wajib Belajar
Pendidikan
Dasar Sembila,n
Tahun

40.000.000.000

8.365.000.000Pembangunan
Ruang Kelas
Baru SMP

15.000.000.000

Program Upaya
Kesehatan
Perorangan dan
Kesehatan
Masyarakat

Jaminan | 53.475.000.000
Kesehatan
bagi Keluarga
Miskin Yang
Tidak
Termasrrk
Peserta PBI
BPJS

Dinas Kesefuitan

18.000.000.000Penyelenggarer
n Jaminan
Kesehatan
Masyarakat
dm Jminan
Persalinan
IDAK Non

Dina.s Kesehatan

Jaminan
Kesehatan
bagi l(eluarga
Miskin di
Kabupaten
Cianjur

t2.o42.873.600 Dinns Kesehatan

100. )oo
jaminan
kesehatan
untuk
keluarga tidak
mampu

Persentase
Pasien
terlayani (%)
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Jaminan
Kesehatan
Bagi Penerima
Bantuan Iuran

L2.O42.873.6A0 Dinas Kesehatan

6.2 Menyediakan
I ambulance/
desa

Prograrn
Pengadaan
Peningkatan dan
Perbaikan
Sarana dan
Prasarana
Kesehatan Dasar
dan Rujukan

Cakupan
sarana dan
prasarana di
RSUD
SaYans

6V"/o I Pengaclaan
I AJat Kesehatan
I an,r
I Arabul*r..
I tpaxr

30.000.000.000 RSUD Sayang

Cakupan
Sarana dan
Prasarana
RSUD
Pagelaran

4Oo/o Pengadaan
Alat Kesehatan
dan
Ambulance
IDAKI

116.159.675.720 RSUD Pagelaran

6.3 Mtrfritrnoan
Rumair sakit
dan
meningkatkan
pelayanan
puskesmas

Program
Pengadaan
Peningkatan dan
Perbaikan
Sarana dan
Prasarana
Keschatan Dasar
dan Rujukan

Acillrlo

Persenteise
puskesmas/
pustu yang
rneningkat
sarana dan
prasaranany
a

75o/"

I

Pembangunan
Rumah Sakit
dan Perba.ikan
Gedung
PKM/Pustu
Salana
Prasarana
Serta
Jaringanffrva

36.3s0.000.000 Dinas Kaeehatan

Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Kesehatan
IDAKI

50.000.000.000 Dinas Keselutan

Pelayanan
Iiesehatan
Primer/Batra
dan Rujukan
serta
Peningkatan
Mutu Fasilitas
Pelavanan

818.400.000 Dinas Keseturtan

Pembangunan
Gedung
Rumah Sakit
Sindangbarang
lBannrool

20.000.000.000 L)inas Kesehatan

VII. Peutembanran
7.1 Sentralisasi

gedung
pemuda

Program
Pengembangan
Kepemudaan
dan Olahraga

Persentase
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
yang
memadai

Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Olah Raga
serta
I(epemudaan

23.700.000.ooo Dinas
Pariwisata,

Kepemudaan
dan Olahraga

7.2 Pemberdayaa
n dan
peningkatan
prestFsi
pemuda dan
olahraga

Program
Pengembangan
Kepemudaan
dan Olahraga

rersentase
Event
Qlihraga
yang diikuti

Persentase
orgarrisasi
kepemudaan
yang dibina

Seleksi dan
Pengiriman
Peserta
Keolahrasaan

r.500.000.000 Dinas
Pariwisata,

Pemuda dan
OLahrasa

Peningkatan
Peran Serta
Kepemudaan

650.o00.ooo Dinas
Pariwisata,

Pemuda dan
OLa.hraEa

Adventure
Offroad
Cianjur

300.000.000 Dinas
Pariwisata,

Pemuda da-rr
Olahraea

Peningkatan
Peran Scrta
Masyarakat
melalui
Olafuaga

300.000.000 Dinas
Padwieata,

Pemuda dan
Olalrraga
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sawah ban;
Peningkatan
Produksi
Tanaman Padi

Program
Pengembangan
Destinasi dan
Promosi Wisata
serta Kemitraan

Persentase
destinasi.
alam dan
buatan yang
dikembangka
n pemerintah

92.OOO.OOO.OOOPengernbanga.
n tempat
tujuan vrisata
Cianjur

800.000.ooo

Sumber:Hasil Pengolahan Datq. 2 O 1 9

5.1.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan
Kabupaten CianJur

Be.'clasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan
yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2OL6-2O21,
maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis
melalui perumusan program dan kegiatan prioritas daerah serta harus
bersinergi dengan kebijakan-kebija.kan pemerintah f,usat dan Provinsi Jawa
Barat.

Berikut rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Cianjur
yang mend.ukung Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat sebagaimana
pada tabel 5.4.

Sinkronisasi Perencanaan Provinsi dan Kabu

Wajib
Pendic;iikan
Semua

lajar Pendidikan
Sembilan

Tabel 5. 4
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Dinas pendidilran
dan Kebudrryaan

Dinas Pendidikqn
dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

r.o0 1.379. 1

Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan
dan Kcbudayaan

Dinas Pendfulikan
dan Kebudayaan
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tembangunan Ruang
(elas Baru SD

5.800.o00.00( Dinas Pendiidikan
dan Kcbud,ayaan

I

limbimngan Teknis
)engawas SMP

80.o00.oo( Dinas l,endiidikan
dan Kebudavaan

)embinaan
)eningkatan
(ompetensi
)ustakawan SMP

585.000.00( Dinas Pendlidikar
dan Kebudayaan

rembangrrnan WC
iiswa SMP

2.500.000.o0( Dinas Pend.idikan

)Iimpiade Olah Raga
iiswa Nasional (O2SN-
;DI

100.000.00( Dinas Pend.idikan
dan Kcbudayaan

restival dan Lomba
ieni Siswa Nasional
FLS2N SMP

300.000.00( Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

)limpiade Olahraga
iiswa Nasionat (O2SN)
;MP

250.000.00c Dinas Pendidikm
dan Kebudayaan

Pem[rangunan Ruang
(elas Baru SMP

8.365.000.00c Dinas Pendir
dan Kebud{r

'embangunan Ruang
(elas Baru SI)
Banorovl

20.250.000.00( Dinas Pendtdikax
dan Kebudayaan

lehabilitasi Sekolah
iD lBannrovl

8.500.000.00( Dinas Pendldikan
dan Kebudavaan

?embangunan Ruang
(elas Baru SMP
Banorovl

15.000.000.00( Dinas Pendldikan
dan Kebudayaan

lehabilitasi Sekolah
]MP lBanorovl

10.000.000.00( Dinas Pendldikan

remagaran
,ingkungan Sekolah
lD lBannrovl

r0.000.000.00( Dinas Pcndldikan
dan Kebudayaan

remagaran
,ingkungan Sekolah
ilvlP (Banprov)

10.o00.000.oor I)inas Pendidikan
dan Kebudayaan

tehabilitasi Ruang
(elas SD {Bannrovl

12.750.000.00( Dinas Pendldikan
dan Kebudavean

rm Pendrclrkan
Usia Dini dan
likan Non

lersentase
\nak Ucia Dini
)-6 Tahun yang
vlengikutl
)AUD

620/o rengembangan
(reatilitas Pendidik
lan'fenaga
(ependidikan PAUD

11.565.000.00( Dinas Pendtdikan
dan Kebuduyaan

Jumlah Peserta
Didik yang
Lulus Ujian
Kesetaraan

277O Otanp )eningkatan Kapasitas
iatuan Kerja TK
,legeri

I81.200.OO( Dinas Pendidikan
da:r Kebuduyaan

)embinaan dan
Dvaluasi Warga Bela.ia,r

100.000.00( Dinas Pendidikan
dan Xebudrrrraan

)eningkatan Kapasitas
iatuan Kerja
]PMPNFI/SKB

400.000.00( Dinas Pendidrkan
dan Kebuduyaan

\.kselerasi Peningkatar
LLS Penduduk Anak
Jsia l5 Tahun Keatas
nelalui Mobil Pintar

r.600.000.00( Dinas Pendidikan
dan Kebudoyaan

'enrngkatan Sarana
)an Prasarana PAUD

3.252.537.875 Dinas
dnn li

)embangunan Ruang
(elas Baru {RKB}]AUI)

2.600.000.00(

- 3ooooo.oo(

Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

Drnas P;nd;ik".
dan Kebudavaan

'endampingan
)apodik PAUD
rengadaan Sara.na dan
)rasarana SKB IDAI(I

8.O00.ooo.oo( Dinas Pendidikal
dan Kebudavaan

)enyelenggaraan Ujian
tlasional Pendidikan
)aket B dan C

286.000.00( Dinas Pendidikan
dan Kcbudayaan

'rogram Manqjernen
)elayanan
)endidikan dan
)eningkatan Mutu
)endidikan dan
)enaga Kependidikar:

)ersentasE
Jatuan
)endidikan
rang
vlenerapkan
(anajemen
3erbasis

1000/o )engelolaan Penetapan
\ngka Kredit (PAK)
Iabatan Fungsional

200.000.00( I)inas Pendidikan
dan Kebudayaan
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lekolah sesuai
lengan
)erundang-
Jndangan
lersentilse
iuru yang
i4emiliki
lertifrkat
lendidikan

94% Jengelolaan Kenaikan
rangkat

400.000.00( Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

)engadaan Buku
,aporan Pendidikan

r.006.000.ooc Dinas Pendidikan
dan Kebudavaau

territalisasi Data
rendidikan

250.000.oo( Dinae Pendidikan
dan Kebudavaan

vlonitoring dan
lvaluasi Kegiatan
)inas Pendidikan

110.000.00( Dinas Pendidikar
dan Kebudayaan

ieleksi Gun:, Kepala
iekolah, Pengawas TK,
iD. SMP berorestasi

400.000.oor Dinas Pendidikan
da.n Kebudnyaan

Jrogram
)engembangan
3udaya Baca dan
rembinaan
)erpustakaan

)akupan
)elayanan
rerpustakaan

86,r1%

I
)ernasyarakatan minat
lan kebiasaan
nembaca untuk
nendorong
erwujudnya
nasyarakat
rembelaiar

36s.000.00( l)inas Kearsipan
dan Perpustakarrn

'engembangan minat
lan budaya baca

405.000.00( I)inas Kearsipan
dan Perr:ustaknar

)enyediaan Buku
iarana dan Prasarana
)erpustakaan

850.000.00( Dinas Kea-reipan
dan Perpustakaan

)engadaan Bahan
\:staka (Banorovl

500.000.00( Dinas Kcarsipan
dan stnk

Layanan
rogram Obat dan
erbekalan
esehatan

)ersentase

remenuhan
rbat di
luskesrnas dan
aringannva

Loo% Sengadeaen Obat dan
lerbekalan Kesehatan
DAK)

15.000.o00.oo( Dinas Kesehatan

lersentase
:emeriksaan
rbat, makanan
lan minuman
rerta kosmetik

80% )engadaan Obat dan
)erbekalan Kesehatan

15.000.000.00( Dinas lfusehatan

lengawasan Qbat,
vlakanan/Minuman
lan kosmetika Serta
\lat Kesehatan

450.400.00( Dinas Kesclratan

vlanaje men
rengelolaan Qbat dan
3MHP dengan Slstem
noistik IDAKI

500.000.o0( Dina-c Kese

)ersentase
remenuhan
rbat di RSUD
Javans

lAO%o 'engadaan Obat dan
)erbekalan Kesehatan

20.ooo.ooo.ooc RSUD Sayang

Jersentase
)emenuhan

)bat di RSUD
limacan

r00% )engadaan Obat dan
:q1!6kahr Kesehatan

7.000.000.00( RSUD Cimacan

)ersentase
)emenuhan
rbat dan
)erbekalan di
tumah Sakit

LOOY" ,engadaam Qbat dan
)erbekalan Kesehatan

10.000.o00.00c RSUD Pagelaran

)engadaan Reaeencia 5.OOO-OOO.OOT
'rogram Promosi
(esehatan dan

'emberdayaan
.llasvarakat

)akupan PHBS
lumah'"angga

650/6 Jpaya Prcventif dan
'romotif I)aIam
ierakan Masyarakat

55E.20().OO(

'ogram Upaya
:sehatan
:rorangan dan
:sehatan
asyarakat

-:a*upan
rersalnan oieh
:enaga
<esehatan

930io Iaminan Kesehatan
ragi Keluarga Miskin
Iang Tidak Termasuk
)eserta PBI BPJS

53.475.000.oor Dinas Kesehatnn
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hran Operasional 3.000.000.

Kesehatan I 12.042.873

LUP (OPS BLUD}

242.310.561

iang Non

39.000.000

I)inas Kesohatan

Dinas Keschatan

Dinas Keschatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesghatan

RSUD Sayang

RSUD Cimacan

3.300.000. RSUD Pagelaran
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w
vledia

'rogram yengacl4an
)eningkatan dan
)erbaikan Sarana
lan Prasarana
ksehatan Dasar dar
lujukan

)ersentase

luskesrnas/pu
rtu yang
neningkat
tarana dan
)rasaranarlya

75Y" rembangunan Rumah
iakit dan Perbaikan
iedung PKM/Pustu
iarana Prasarana
ierta Jaringannnya

36.350.000.00( Dinas Kesehatan

I

)engadaan Sarana dan
)rasarana Kesehatan
DAKI

50.000.000.00c Dinas Kesehatan

relayanan Kesehatan
rrimer/Batra dan
?ujukan serta
)eningkatan Mutu
rasilitas Pelavanan

818.400.00( Dinas Kesehatan

)embangunan Gedung
l,umah Sakit
lindangbarang
Banorool

20.000.000.00c Dinas

rengadaan Alat
(edokteran/AIat
(sehatan Runrah Sakit
Jindangbarang
Bannronl

15.000.000.00( Dinas Kesehatan

(egiatan Quick Respor
,ayad Rawat 119
Bannrool

10.000.000.00c Dinas Keschatan

)engadaan Kendaraan
(esehatan lBanoropl

r.200.oo0.00c Dinas l(esehatan

iakupan
sarana dan
crasarana di
RSUD Sayang

80% )engadaan Picture
\'rchiving and
)omunication System
PACS}

1.451.540.00( RSUD Sayang

?engadaan Alat
Kesehatan dan
\mbulance {DAKI

30.o00.000.oo( ttSUD Sayang

?engadaan Tanah dan
lansrrnan

3.000.000.00( RSUD Sayang

rengadaan Alat
(ednkteran IBS dan
)enuniansnva

14.743.578.00( RSUD Sayang

)engadaan UPS 2.301.540.00( RSUD Savans
)engadaan A,lat
vlikrobiolosi {PPRA)

2.450.670.OO( RSUD Sayang

rengadaan Alat-alat
(edoli:teran Radiologi
lan_lelCgiqrrs

r3.53 r.582.00( RSUD Soyang

rengadaan Alat-alat
aa!4dry

2.902.835.00( RSUD Sayang

)embangunan Jalan
lan Pernagaran Tanah
,okasi Gedung
rendidikan dan
)enelitian Serta
)emagaran Zorra
)eoan RS

5.000.o00.00( RSUD Sayang

(enovasi Ruang Rawat
nap Xelas lll Menjadi
iedung Cardiac
)enter

15.000.000.00( RSUD Sayang

jakupan
iarana dan
)rasarana
ISUD Cirnacan

7Oo/" )engadaan Sarana'dar:
)rasarana Peliayanan
(esehatan Rujul<an

4.000.000.oo( RSUD Cimacan

)engadaan Alat-alat
(esehatan

15.000.000.00( RSUD Cimacan

)embangunan Gedung
lumah Sakit

50.000.000.00( RSUD Cirnacan

)engadaan Alat-Alat
(esehatan Rawat Inap

10.000.000.00( RSUD Cimacan

)emeliharaan Alat-Alat
(esehatan

2.000.000.00( RSUD Cimacan

)emeliharaan Gedung
ilrmah Sakit

2.OOO.OAO.OU RSUD Cimacan

)emeliharaan ALat
Jerat Perlenpkanarr

1.500,000.00( RSUD Cimacan

Bob5-RonhirRKP
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Pelayanan
Rujukan

Pencegahan
Pemberantasan

kit Menular/
Menular Serta

2.706.5OO_

arn Kebijakan
Manajemen

latihan da
mbinaan

ya Kesehatan Serta

lembagaan

40..53 r.600

10.491.967.C)perasional
'ga Berencana

KB/PLKB (DAI1.)

2.472.Q40.

dan
Berencana

Ketahanan

RSUD Pagelaran

RSUD Pagelaran

RSUD Pagclaran

Dinas Kesehatan

Ifinas Kesehatan

RSUD Pagelaran

Dinas
Pengendalian

Pendudrrk,
Keluarga

Berencaha
Pemberdayaan

Perempuan Dan

Dinas,
Pengendalian

Penduduk,
Keluarga

Berencana
Pemberdayaan

Perempuan Dan
Perlind

Dinas
Pengendolian
Penduduk,
Keluarga

Berencana
Pemberdayaan

Perempuart Dan
rlind AnaI

Diftrs
Pengendalirrn

Penduduk,
Keluarga

Berencana
Pemberdayaan

Pcrgmpuffi I)il
Arurl

Dinas
Pengcndalian
Penduduk,

Keluarg;a
Berencana

Pemberdayaan
Perempuan Dan

14309
nstitusi

D-L E ar^-



Pemerintoh Cionjur
e
Kobupoten

ana Program KB
PIG/PLKB (Biaya

1.069,640.

mhangkan
Wisata serta

nformasi Parir,\,isata

rta yang
nyai

bangunan Jalan,

katan Jalan

isata Kebun Raya

nga Nusantara

41.350.OOO.

ningkatan Jalan,
batan dan Trdtoar

Dinas
Pengcndulian
Penduduk,
Keluarga

Berencana
Pemberdayaan

Perempuan Dan
Perlindungan AnaI

Pengendalian
Penduduk,
Keluarga

Berencdna
Pemberdayaan

Perempuan l)an

katkan
rlinduneun Anal

rtumbuhal. n
i Berbasis bangan

rsi, Usaha
Kecil dan

enengah

I)inas Pariwisata,
Kepemudarrn Dan

Olahraga

Dinas Pariwlsata,
Kepemudarrn Dan

Dina-s Pariwisata,
Kepemudaan Dan

Olahraga

Dinas Pariurisata,
Kepemudaan Daa

Dinas ta,
Kepemudarm Dun

Ola
Dinas Pariwisata,
Kepemudaqn Don

Dinas Pariwisata,
Kepemudaan Dan

Dinas Pariwisata,
Kepemudaan Dan

Dinas Pariwisata,
Kepemudaan Dan

Dinas Pekeqiaan
Umum dan

Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan
Umu-rn dan

Penataan f{uang

jalarr 39,60 i<rn
Jalan, ten

batan dan ningkat
pasitasnya

Dinas Pekeqiaanr I I HerungKSlq{r.Jata.nr_L I Umurndan
Eo6'ffiiffirE

Dinas Pekerjaan
Umum tlan

Penataen Ruang
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3.900.ooo.

172.450.000

ngkatan Jalan
II Ruas Jalan

iseureuh - Arca

paten Cianjur

23.200.000.

17.792.72L.

itasi/Pemelih

Iembatan, Trotoar,

1765,62 lcm
bilitasi/ Rekonstr

ksi/ Pemeliharaan
alan, Jembatan,

/Pemeliharaan
iodik Jaian,

I I7.O I

Rekonstruksi
Jembatan
Rangka

ningkatan Kinerja

, Alat-alat Ukur

ium Bidang

140.190.91

Dinas Pekerjaan
Unrurn dan

Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan
Umum dan

Penataan Ruang

Dinas Pekery'aan
Umum dan

Penataan l{uang

Dinas Pekerjaan
Umum dan

PenatArtn ltuang

Dinas Pelerjaan
Urnum dan

Penataan
Dinas Pekr:rjaan

Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Pekcrjaan
Umum dan

Penataon Ruang

Dinas Pekerjaan
Umum dan

Penataan
Dinas Pekerjaan

Umurn dan
Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan
Umum dan

Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan
Umum dan

Penataan Rtra
Dinas Pekerjaan

Umum dan
Penataan Ituaqg

s Pekcrjaan
Umurn dan

Penataan Rr:eng

Pekefiaan
Umum dnn

PenataEn Ruang

Dinas Pekerjaan
Umum dan

taan R',n



Pemerintoh Cionjur
n
Kobupoten

Pembinaan
Penyelenggaraan

merintahan Desa

masyaraka
berperan
dalam

, teknologi
guna &

layanan Tekno
Promosi Hasil

novasi Telorologgi

Dinaa
Pemberdayaan

Masyarakat dan
I)esa
Dinas

Pembcrdayaan
Masyarakat dan

Dcsa
Dinas

Pernberdayaan
Masyarakat dan

[)esa

nguatan Akses

Dinas
Pemberdavaan

Masyarakat dan
Desa
Dirras

Pemberdayaan
Masyarakat dan

lJesa

Dinas
Pemberdayaan

Masyarakat dan
Desa

merintahan

syarakata

milihan Kepala Desa 1,881,42 r Dinas
Pemberdayaan

MasyarakaL dan
I)esa.

1,9 r 6.450. DiLnas
Pemberdayaan

Masyarakali dan
Desa

Ql(Dh llah fi-ni,,. T



Pemerintoh Cionjur
n
Kabupoten

atkan
i Pelayanarr
dan

Ilinas,
Pemberdayaan

Masyaraka.t dan
Desa
Dinas

Pemberdayaan
Masyaraka,t dan

Desa
1.88 1 .42 I If inas

Pernberdayaan
Masyarakat dan

Desa
Dinas

Pemberdayaan
Masyaraknt dan

Desa

Dinas
Pemberdayaan

Masyarakat dan
Desa

an Otonomi
1. r 6l .730. Dinas

Pemberdayaan
Masyarakat dan

iliwangi Manunggal

Dinas
Pemberdayaan

Masyarakat dan
Desa

lasyarakat Melalui
NI Manunggal

Dinas
Pemberdayaan

Masyarakat dan
f)esa

Persandian
i Cianjur Single

2.250.OOO Komunikasi,
Informatika,
Statistik Dan
Persandiiannatsan ).eerah

Sekretariat Daerah



Pemerintoh Cionjur
n
Kabupoten

meliharaan Sistem
iAdministrasi

474.000.000

novasi Pelayanan dan

puasan Masyarakat

300.000.000

n permanen
550.000.ooo

Dina*
Kepcndudukan
Dan Pencatatan

Sipil

Dinas
Kependudukan
I)an Pencatatan

Sipil

Dinan
Kependudukan
Dan Pencatatan

Sipil

Dinas
Kependudukan
Dan Pencstatun

Sipil

Sum.ber : ttasit eengilm@,

Rah E - D^-L!-



Krr'rER^rA pErnrELpNccIffAYI pErilERrlrrAH DA-ERAIr

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapai".r 'oi"i d.an misi kepala
daerah dan wakil kepala d.aerah yarrg ditetapkan menjadi Indikator Kinerja
T\rjuan dan Indikator Kinerja Utama [ruy. slhln itu, ida indikator kinerja
q_gnyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Inttikator
Kinerja Daerah.

6.1 PENETAPAN INDII(ATOR TUJUAII DAI{ INDII(ATOR KINEzuA
UTAMA

Rerkenaan dengan penerapan akuntabilitas di daerah, ditegaskan
dalanr lJrrdang-Undang Nomor 23 Talun 20'14 tentang Pernerintahan D.-aerah,
bahwa pemerintahan d.i daerah diselenggarakan berdisarkan sejumlah .*.",
dimana salah satunya adalah "."J- akuntabilitas. Dengan demikian,
Pemerintah Daerah dan DPRD debagai penyelenggara pemerintahan di daerah
harus mampu menerapkan atcuniatititas dalam p"l"ks"t rrn tugas dan
fungsinya

Dalarn rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja maka setiap instansi
penrerintah dituntut untuk menetapkan Indikitor Kinerja Utama
dilingkurngan instansi masing-masing. Tuntutan demikian .*g*i beralasankT9t. sering kali terjadi ketidakselaiasan dalam penetapan indikator kinerja
sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tid;k sesuai dengan
perencanaan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu
tujr-lan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Setiap lembaga atau
instansi pemerintah wajib merumuskan dan menetapkan indikatoiKinerja
utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu p*d^
sasarar. strategis dalam RPJMD.

T\rj'uan perumusan dan penetapan Indikator Tujuan dan Indikator
Kinerja Utama (IKU) adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

- l]enyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2' Untuk memperoleh ukuran keberhlsilan dari pencapaian suatu tujuan

dan sasaran strategis organisasi yang digunakan, ,rrt -.t perbaikal kinerja
dan pelringkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kine{a T\.rjuan dan Ind.ikator Kinerja Utama adalah ukurankeberhasilan organisasi pemerintah d.alam mencapai tujuan dan merupakanikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan seblgai penjabaran tugas danfungsi organisasi. Target Indikator Tujuan akhir tahun RPJMD dan Indikator
Kinerja Utama Tahun 2O2O dan Tahun 2021 sebagaimana dalam tabel 6.1.

Bob 5 - F,IOD l(ab Cinnirrn Tnhr,"-io)d
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Pp,manintah (nhttnn*on Cinnirrn

Tabel 6. 1

Target Indikator T\rjuan akhir tahun RPJMD dan Indikator Kinerja Utama Tahun
2019 - 2021

fuJuan ladllntor Hflrerja
TuJura

farSet X'ahul
2A2L Sueren Indlhetor ltbcrJr

Utrer
Trryct

2019 2020 I
1.1 Meningkatkan

cakupa,r
pelayanan
infres truktur
wilayah yang
terintegrasi

1.1 Persentase kondisi
mantap jalan
kabupaten

65,00 1.1.1 Meningkatnya
cakupan
pelayanan
infrastruktur
daerah

l.l.l,1 Persentase
kondisi
mantap jalan
kabuoaten

57,00 60,00 65,oO

1.1,2 Persentase
ketersediaan air
baku untuk
memenuhi
kebutuhan
masvarakat

76,96 l.l.l.2 pcrsenfaFe

keterscdiaan
air baku untuk
memenuhi
kebutuhan
maevarakat

76,24 76,60 76,96

1.1.3 Persentase Rumah
Layak Huni

84,25 1.1.1.3 Persentase
Ru-mah layak
huni

83,95 84,1 E4,25

1.2 Meningkatkan
kelestaria:r
lingkungan
hidup untuk
mendukung
pembangunan
berkelanjutan

Indeks kualitas
lingkungan Hidup

77,37 1.2.1 Meningkatnya
kualitas
Iingkungan
hidup

I

1.2.1.1 Indckg' Kualilas

Pencemaran
air

25 25 30

1.2.1.2 Indeks
I(uaIl,as
pencerraran
udara

97,72 97.72 97,72

1.2.1.3 Indeks
T[hroan lahar

63,09 63,10 63,1 3

kualitas
kehidupan
bcragama di
masyerrakat

2.1.1 Pelsentae
penerimaan zakat
infaq sodaqoh

loo 2.1.1 Menin8katnya
sikap dan
perilaku
masyarakat
yang
menjunjung

" tinggi nilai-nilai
akhlak mulia

2.l.l.l Pereentas{:
pencrirnaan
zakat infaq
sodaqoh

a2,64 1)0,91 100

2.1.2 Jumlah konflik
antar umat
beragama

o 2.L2.1 Jumlah kontlik
antar umat
beragama

0 0 o

3.1 Meningkatlian
kualitas
sumbcr daya
mmusis

3. 1. 1 Indeks pendidikan 0,5652 3.1 I Meningkatnya
derajat
pcndidikm
masyarakat

3.1.1.1 Indeks
pendidikan

0,5828 0,5920 0,6045

3.1.2 Indeks kesehatan 0,7686 3.1.2 Meningkatnya
derqjat
kesehatan
masyarakat

3.1.2.1 Indeks
kesehatan

o,765'2 o,7652 0,7686

3.2 Meningkrtkan
pertumbuhan
ekononri

3.2. I L^aju Pertumbuhan
ekonomi

6,00 3.2.1 Meningkatnya
kualitas iklim
usaha dan
investasi

3.2. 1 .1 Nilai investasi
PMA/PMDN

I,74 1,78 1,82

3.2.2 Meningkatnya
ekonomi sektor
agribisnis dan
pariwisata

3.2.2.1 Nilai PDRB
sektor industri
pengolahan

2,264 2,355 2,445

3.2.2.2 Nilai PDRB
sektor
rrariwisata

3,522 i1,663 .3.804

3.2.2.3 Nilai PDRB
sektor
pertanian

l3,l 35 13,660 I 4.1 86

3.2.2 Indeks Daya BeIi 0,6102 3.2.3 Terwujudnya
kemandirian
ekonomi daerah
berbasis
kerakyatan

3.2.3.1 Purchasing
Porcr'Parity
(paritas daya
teD

7,e99 a,t+7 E,304

3.2.4 Mantapnya
ketahanan
pangan
masyarakat

3.2.4.1 Sk6r Pola
Pangan
Harapan

7r 72 73

kesejahteraan
sosial
masyar,rkat

J.5.1 Persentase
penduduk miskin

9,57 3.3.1 Menurunnya
angka
kemiskinan

It,3.1 .l Pe raentase
penduduk
miskin

9,73 9,65 9,.57

3.3.1.2 fingkat
Ircnganggursn
terbuka

I 0,14 r0,12 to,lo

3.4 Mewujudkan
kualitas
birokrasi yang
profesional

3.4.1 Nilai indeks
kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan publik

95,07 3.4.1 Meningkatnya
lrelayanan
publik yang
transparan dan
akuntabel

3.4.l'l Nilaiindcke
liepuaqan
rnasyarakat
lfrhsdsp
pelayanar
public

85 90 95,o7



Sumber: Ranhir Perub ahul W

6.2 PENETAPAN INDIINTOR KINERTIA DAERATI TERHADAP CAPAIAN
KINEzuA PET TELENGGARAAT{ IIRUSAIV PEMERINTAHAN

, Peneterpan indikator kinerja daelah bertujuan untuk memberi
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan
Wakil Bupati selama. periode jabatan dari sisi-keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.Pencapaian indikator kinerja yang [elah dittapkan
merupakan keberhasilan dari tujudn dan .^*"r"., p.nib"r.gurr"rr Cianjur
periode 2CI16'2o21 yang telah direncanakan. I{al ini meriuntut adanya
berbagai in.dikator kinerja pemerintah daerah terutama d.alam kaitannya
pelal<sanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Uknran kemajuan yang diperoleh daerah membutuhkan indikator yang
mampu menggambarkan kemajuan daerah. Kemampuan pengukuran kinerja
tersebut, diantaranya sangat bergantung kepada data dan iirformasi untuk
menyajikan kinerja pembangunan sehingSga dapat diperbandingkan target
yang diinginkan dengan hasil yang dicapai. Indikator kinerja teisebut j.ig"
diperlukan oleh publik dalam -rangka per-wujuclan tri.nsparansi 

-d;
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan qlaerah.

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu; aspek
kesejahteraan m_agvarakat, aspek pel"y^n"rr .r*rm,-dan "*p.t daya .uing
daerah. Untuk lebih jelasnya incticator kinerja daerah tahun ZOIZ-2021
sebagaimana dalam tabel 6.2.

Tabel 6. 2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Terhadap capaian Kinerja penyelenggarain urusan pemerintahan

tuJuan Indlletor IOnerJa
Tujurl ,

falgct Sahun
2(l21 Sararsn

Irdll.to8 lg;1Gdr
: Utame

Tergat

eo19 2020 2(}21
3.4.2 Indeks Reformasi

Bimkrasi
80 3.4.2 Meningkatnya

peryclenggaraar
tatakelol.r
pemerintahan
yang baik

3.4.2.1 Opini BPK WTP ke-S WTP ke-{i W'lP kc-7

3.4.2.2 Nilai LPITD 3,0328 3,0352 3,Oil76
11.4.2.3 Nilai cvaluari

SAKIP
55 68 71

3.4.2.4 l(ilai Maturitar
sPIP

il 3

Kabupaten Cianjur

I{o.
Fokur/Bldang Ururan/

Iadlkator KlnerJa
Peqbtagunau Dnerqh

Realirasl Target iCsDalan Sotlap Trhua Xordlrt
Klno{e pqda
athlr porlpdo
Flt rl,ffr ,4rlar l

20t7 2018 2019 2020 20zL

Ud$Il

ffi
*illir;

iffi iiuffi i!{{!i{W,ffiffi,;!#,,#iiiffi
:it':l

iili,litr{:iif,,r:fffiilitllj TlrYiti,;
illt:t .

I Rtqlklllr

r.I PDRB ADH berlaku pE
kapira (Juta Rp.) 38.550.122,40 4Q.782.924,67 43.t79.O29,34 45.747.A?5,40 j8.496.977,80 48.496.977,80

t.2 per
kapita 0uta Rp.) 28.524,430,7 29.289.263,12 30. r06.s87,32 3 r.Q10.657,84 32.000.000.10 32.000.000, r0

1.3 Indeks Gini
Indeks Pembangu..nan
l4enq!g.{L14_

0,s5
1.4

o.33 o,32 o,o 1 o-3 r
63,7O 64,62 64,87 65,34 65,90 65,80

1.5
LaJu tserturnbuh&n
Eko4om!_.(LPEI__ 5,72 5,94 6,50 6,76 7,O2 7.O2

1.6 [rngKaI Pengangguran
llTbs&. me)-_ 10,10 ,t0,16 10,14 10, l2 10,10 t 0,10

t.7 rersentase pendudul<
Miskin (%) I r,41 9,81 to,24 9,90 9,57 9"57

B ASPEK I'AYA SATNO
DABRAH

t
PMA/PMI)N llxi

o,72 1,69 I,74 L,Ztl I,82 1,82

D-L Z Arrhx r,
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: :: ,=., Pemerhfu iur

No.
f,oltru/Eldang lfqrmn/ Rcdlrarl TargGt Capala[ EorlaD Tabun xodlrf

I(ll.srja Drda
rkhtr pctlpdc
nPJID t2,d.27t

Itrditator lfinorJa
Pemtangungo Dacmt 2011 2018 2019 2o,2{, 2o.2L

: l..1ri

.if;
+;i

ffi,$t

ittiii fi4i

'1:\.,' i i \

1t"'..",., '',1 {*:i#f,ffiiM '#iti.iiilfflliffli

ffi
i:,ti.r ii:riijiilillii:rj:iiil.,...1 ffi ffi

iilri.i

iid
\1 l:1 ','l:

,,i,:li'i
,l'l'u;
l"il !,,{l

lr'&::::l::',

'ti.i',,rn,i

ffi,.fiti!:i'l

"i|!.ill:,r t,'l:.;,!i

W
i!,i|iil
t:,.,)l.It:
i,i,,,
tff!,
l*:!i;:i

W
i:liii'
\;it.;',i: r

1.1,1 PPI{DIDIKA}I

I
Prosentase Arrgka
Partisipasi Kasar (APK)
PAUD

53% 56 o/o 59 "/o 620h 65 o/u 65 o/o

2
Prosentase Angka
Partisipasi Murni (APM)
PAUD

51 o/" 53% 55 o/n 57 o/" 59% 59 o/"

3 Angka Partrsipasi
Sekglel,_tAPs) SD

110.99 t 11.49 1 I 1.99 LL2.49 1L2.99 L12.99

4
Angka Partisipasi Murni
(APM) SD dan paket A
(o/"1 ___

99.16 0/o 99.36Vo 99.56% 99.76 o/" 99.96% 99.96%

5 Angka Partisipasi Kasar
(APK SD 

'%I

tt9.t2 yo 119.34 o/"

I 11q_56 % L19.78 0/" I2O.OO o/" r20.00 %

6
,\ngKa rartrslPAsr
Sekolah {APQ.SMP

98.tt3 % 98.6O o/" 98.87 o/o 99.14 o/o 99.41oh 99.4t oAt

7
Angka Partisipasi Murni
(APM) SMP dan paket B
{o/ol

96.97 0/" 97,t22 o/o 97.47 o/" 97.72 o/" 97.9'.7 0/" 97.97 qL

I Angka Partisipasi Kasar
(APK)SMP {%)

98.16 o/o 98.40 V" 98.64 o/" 98.88 0Z 99.L2 Vr 99.12 Vb

I
Jumlah -,varga belajar
yang mengikuti ujian
Paket B dan C

3.392 5.142 6.892 8.6-+2 t0.392 t0.392

L.L.2 KESETIATAil

1
Persentase dese. siaga
aktif 50% 55,60%,

6OV" 65o/" 7001d

2.
Jumlafr Kematian bayi
per 1O00 ke.ahiran 160 79 135 125 roo 100

J.
Jumlah Kematian Ibu
per 100.00O kelahiran 26 24 30 25 20 20

4.
Persentase Balita Gizi
Buruk mendapat
Perawatan __

lOOo/o 100% lOOo/" lOOo/o 100% 100

5.
Indek kepuasan
masyarakat terhadap
Delavanan keschofan

IOOVI 100% lOOo/o LOOo/o 100010 100

6. Cakupan rlesa ODF 20t% 260/" 44o/" 67V" 94V" 94o/o
7. Cakupan desa UCI 8'lo/" 92o/" 92% 94Yo r00% 100%
8.

yenernuan penderita
baruTB BTA+ berkurang 62,sw/o 67% 67o/o 7Oo/o 75% 75

9.

Persentase puskesmas
yang melaksanakan
pelayanan kesehata.rr
iiwa

61,50% 65o/o TOVo 75o/" 80% 80

10 Persentase puskesrtas
YanS terakreditasi
PEKERJAAJV U}IUN
DAN PENATAAN
RUAI{G

28o/o 40% 6Oo/" 80o/o 100% 100

1.1,3

I
Persentase ketersediaan
air baku untuk
memenuhi kebutuhan
pokok sehari-hari

38,1 19,O5 9,52 t4,29 9,52 9,52

,
ssrscrturse ruas areal
lingkungan kabupa.ten
yang teraii:i melalui
iarinpan iripasi

73,33 75,6 76,67 77 77,33 77,33

3

Persentase ;,anjang
jalan kabupaten yang

pflY'-*"-ttas*" 25,58 26,56 2 r,65 8,52 8,52 8,52

4

Persentase panjang
jalan mantap
Kabupaten yang terjaga
kondisinya

20, l8 L2,99 r 2,61 22,8 23,92 23,92

Lah A - Di/Dt\ Y-h fi^-i,,- T^L,.- tA.^



ffi

'lto.
f,oltru/tsIdlnr Irtnrn/ Rerltrart Targct Capalan Bctlap Tsb'n rfoDaqr

KlnorJe prda
rlrrrls p6sliq{g
nPJuD tzb,tt

Indltator l$uerJa
Peabaagunen Daerah 2{J17, 2018 2019 20.20 202L

5

rersentase database,
informasi dan bahan
kebijakan di bidang
pekerjaan unrum yang
dihasilkan

20 20 20 20 20 20

6

Persentase
meningkatnya kapasitas
SDM di bidang
konstruksi

10 20 20 25 25 25

Persentase bangunan-
gedung pr:oterintah dan
non gedung yang
meningkat lnralitasnya
{:) 32,52 9,82 14,11 4,29 4,29 4,29

1-1.4
PERUUAIIAIiI RAIffAT
DAN XAUIASAil
PER.!flUKIMAN

I
Persenta.se rumah_
tangga yang berakses
air minurn

60,29 76,93 80,50 85 90 90

2 Persentase Rumah

-!ryge-bgrg!lrtall
60,55 70,9A 73,58 78,58 83,77

83,77

3

Persentase terserlianya
air baku ultuk
memenuhi kebutuhan
pokok minimal sehari-
hari

60,38 62,39 64,87

4

Persentase Penanganan
Luasan Permukiman
Kumuh di Kawasan
Perkotaan

39,6s 62,9
68,84 84,42 100 r00

5

Persentase Jalan
Lingkungan/ Jatan
Setapak Calam Kondisi
Baik

o,31 I,92 I 0,s 0,5 43,39

6
Persentase Jembatan
Gantung/Plat dalam
Kondisi Baik

12,1O lo 3 3 3 86,36

7 Persentase RTH di
Wilayah PerLgtiran 5,26 28,77 9,26 L:,26 13,26 13,26

8

Persentase daya
tampung peraakatnan
umumwilayah
oerkotaatr

44 43 '24 27 25 25

9
Persentase lahan milik
Pemda yang dib:baskan
dan bersertifikat

80 90 100 100 ro0 I00

1.1-5

KETENTRAilAN,
I$TTER:rIBAN UMUM
I'AI{ PERLIII D UIIISII"II
UASYARABAT

I
rersenl'ase perangga.ian
peraturan perundang-
undangan yeng
diselesaikan

NIA 25 27 30 32 32

2.
rersentase pena.nganan
bencana bahaya
kebakaran

71,25 100 100 100 loo 100

3.
Persentase oartisipasi
masyarakat daLam
Pemilu

o 64,82 64,75 55 6s,25 65,25
4. juqrlah konflik soCial 0 0 0 0 0
5.

Persentase daerah
rawan bencana 4,44 0,88 6,61 8,81 1l,ot r r,0l

6.
Cakupan
Penanggulangan
Bencana Alam

a7 94,20 96 97,80 98 98

7.
Cakupan Rehabditasi
dqn Rekontruksi Pagca
Bencana

5 t5 20 25 25

8.

ua*upan Pendidika:
Pengurangan Risikn
Bencana di 1ingkat
Sekolah

27,27 27,27 27,27 27,27 27,27

1.1.6 SOSIA
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iur

,lfo.
Foltur/Bldrno flrror / Reafisasl Tergct C8P.lo- Eauap Tahun Kondt*l

I0norJa 11adr
rtrrr p6i[e4o
RPJIilD ,2D211

Irdlkrtor Kk"erJe
Pcmbf +tfrlnen' r Drersb .1N'L7 2018 2019 20.20 2021

I rersenfase .yenurunS,n
PMKS Null Null Null Null Null

2
rersemase r$rls yang dl
Bina 41,66 41,66 50 50 59,33

iH$

iJit

I
tllri
W ffiI{ ffi *ffifi {ffiW. ..r,lt ',, 

,i..
,',.;:

1,r1|;':::.Ltt,!it):i"ii
., ' ::l::::1t i;l

i:

L.Z.L TENAOA KER.IA
fersenta^se pencari kerja
terdaftar yang
ditempatkan
(formal/informal)

34,06 38,89 36,2 36,5 37

37

2

Persentase penyelesaian
kasus hubungan
industrial diluar
Pengadilan Hrr.btrngan
Industrial

100 I00 .100 100 100 100

a Persentase penempatan
TransmiElgn.

20 2& 20 20 20
20

L.2.2
I:IIMEERDAYAAN
PDREMPUA}T DAN
PEru.II{DUT{GAN AI{AK

I

1
AngKa &ela,orran total
per WUS (15-49 tahunl 2,52 7,+a 2,4L 2,36 2,34 2,34

2
t\aregon &vatuasr.
Anugerah Parahita
Ekanrava (APE)

Utama Utama

3
Kategori Kabupaten
Layak Anair (KL,AI Pratama Pratama Madya Madya Madya Madya

1.2.3 PAIfGAI{
Angka Ketersediaan
Pansarr fkkal/kanl

1 2255 3,688 2243 23 l0 2338 2365

2
Persentas,: Capaian
Stabilitas Harga Parrgan
Pokok Strateois

128.5 138.2 q0 90 90 90

2 ^rr6M J

Pangan 220L 2,254 2, 150 2,150 2,1 50 2 150
L.2.4 PERTANNIAN

I rcrsentElse perungKatan
lahan mjlik pemda 80 90 r00 t00 100 r00

1.2.5 LINCKT'NOAI{ IIMUP
1

Persentase penanganlul
sampah kabuoaten 11,64 13,28 t5,24 17,48 20"06 20,06

2.
Persentase Surrg'ai
Dengan Strttus Sungai
Baik

N/A 20 2S 25 30 30

3. tsaku Mutu kr_ralitels
Udara

Unggul (9O -
1001

Unggul (90 -
100)

Unggul (90 -
100)

Unggul (90 -
100t

Unggil (90 -
100r

Unggul (90 -
t00l

t.2.6 KEPEI{DUDUKAN DAIT
PECATATAN SIPTL

1 90
2 Kepemilika:r KTp

Kepemilikan Akta
Kelahiran

95 97,50 100 100

3
92 94 96 98 IO0 too
40 45 50 65 75 75

4 Kepemilikan akta
kematian 3Oo/" 35% 40% 45o/o 50% 50%

1.2.7
PEIE&EAYAAF-_
UASYANAKAT DAIiI
DESA

1 t,l]'mdesa
Sehat

1,98 4,24 I r,30

ioo,oo

22,60 25,42
25,42

2
Persentase desa yang
melaksanakan Tertib
Administrasi

99,72 100,00 roo,oo 100,oo
100

e

rerseilase penlngkatan
status Perkembirngau
Desa berdasarkan
kategori Profll Desa dan

t+,12 29,4L 48,2+ 67,06 87,06

87,46

L-2.e

pEffirffi'
PENDUDUK DAN
KELUARGA

Bob 6 - RKPD Kub.Cioniur tahun-268
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,Inditator X(laorja
Fetrrbaagpsstr Daerah 2(}17 2018 2019 2o.2(J 2o,2L

1

Angka kelahiran totat

per WUS| (15-49 tahun)
2,52 2,46 2,41 2,36 2,34 2,52

2

Iktegori Evaluasi

Anugerah Parahita

Ekapraya (APE)

Utama Utama

3
Ihtegori Kabupaten

fayak Anak (Kl,A)
Fratama Pratama Madya Madya Madya Pratama

L-2-9 PERIIUBUI{GA!|iI

I Persentase sarana dan
prasarana perhubungan

5 r,61 74,19 77,42 80,65 8s,87 E3,87

2
Persentase
izin/ rek omendas i trayek

9AV" 9AV, 9aoh 9AVo 98'% 98o/o

3
Persentase angkutan
hik jafan di Kabup.eten
Cianjur

95 96 97 98 99 99

4
Persentas e ketersediaan
fasilitas perhuburrgan

61 62 63 64 65 65

5 Tingkat kinerja
lalulintas {v/c rasio}

0,6 0,6 t 0,6 0,6 0,6 0,6

L.2.L
o

KOMUIIIKASI DAN
INFORIIATIX.E.

1

Tersedianya media
distribusi inlormasi
yang mendukung
keterbukaan infomasi
_Publlk__

60 70 80 90 lo0

1.2.1
I

KOPERASI, USAITA
NTCIL DI$[
MENENGA}I

I
Persentase UMK}I yang
tumbuh (%) _

95,3 98,13 98,1 5 98,16 98,17 98,r7

2
Persentase Koperasi
Aktif (%)

65,4 82,0 82,3 42,4 82,5 82,5

L.2.1
2 PENANAMAIT MODAL

1

persentase peningkatan
jumlah perizinan yang
diterbitkan

90 100 100 100 100 100

L.2.L
3

XEPEMUI'AAI{ I}A}T
OLAII RAGA

1

Prosentase atlit pelaj ar
dan ASN yang
mendapatkan medali

39,13% 43,620h 50% 5Oo/o 50% so%

2 Persentase organisasi
kepemudaan vans aktif 47o/o 48,L5o/o 5OY" Soo/u 50% 5Oo/"

1.2.L
4

gfATIgT]K

1

Persentase Penyediaan
Data Sektoral dr,m Data
Statistik

7Oo/o 800/" 85o/o 90% 95% 100%

L.2,.L
B PERSTANDIAII

t Indeks Kearnanan
Informasi

Tk.
Kematangan I

, Tk,
Kematangan I+

Tk.
I(ematangan

II

Tl(.
Kematangan

ll+

Tt.
Kematangan

1l+

2
Indeks Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)

2,19 2,34 2,49 2,64 2,64

1.2.1
6 KEBUI}AYAAN

1

4.1 Jumlah cagar
budayayang t

dilestarikan

66 81 96 111 111 1lr

o
5.1Jumlah
penyelenggarilan event
seni dan budayL

L2 13 t4 r5 15 I5

1.2.1
7 PERPU TAXAAII

Juml,ah Pemustaka per
tahun 57.206 77.707 80.ooo 90.000 r00.000 400

1.2.1
a KEARgIPAI'I
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, Inditra-tor.'KlncrJa
Pcub,a;rgirpan : Dae rah 2At7 20x8 20L9 2020 202t

I

uuulrul PeIangKaI
daerah yang
menerapkan
pengelolaa:r arsip secara
baku

5 5 5 5 2S

itr:J?iii 'r.i #ilii!.;# iri*: !r,iii: );l :),,tii;.t :::i ;i'|i,':i i;: iirl j:iii t;,tti\t.:1., ;:t ll ; ili.;tt |i:il ri );ii

2.1 I{ELAUTAN DAN
PEruKANAII

I
rersentase perungkatan
Hasil Tangka.pan
Nelayan _r_

4r5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

2
rersemase rerungKatan
Produksi Hasil
Perikanan llU4l4aya

4,5 4,.i 4,5 4r5 4,5 4,5

2.2 PARIUNSATA

1
Hersentase ctesunasi
wisata yqng tertata N/A N/A 160/o 17o/" L8o/" l8o/"

2-3 PEETANIAN

I Produksi Tanaman
Perkebunan 46,5 48,940 50,500 52,500 54,500 54,5

2 Produksi Tanaman
Pangan _

1,101,676 1,158,116 
J

1,158,478 1,159,450 L,L60,947
1,160,921i7

3
yrocluksl'fanaman
Hortikultura 313,865 347,2s9 350,721 354,229 357,771 3s7,771

4
rersentase lielompok
Tani yang melakl:kan
usaha agribisnis

21 30 30 30 30

5 Produksi Hasi]
Peternakan 81,565 82,lrl 86,318 90,644 95, 19

6
rersenlase rerungkatan
Produksi Hasil
Peternakan

5 5 5 5 5

7
.Hersentase Prcduk Hasil
Peternakan yar-,J layak
konsumlri

to0 100 100 loo t00

2-6 PERI'AOAT{OAN

I Persentase pasar rakyat
yang represcntatif

14,3 47,6 61,8 7 L,3 76,1 76,t

4

Persentase, Alat Ilfip
(ukur, takar, timbang
dan perlengkapannya)
Yans di tera

53 52,5 89 100 100

2-7 PERINDUSTRIAN

1
Persentase SDM IKM
bersertifikat

N/A 1,8 6,1 ll,2 17,1 N/A

2 Persentase l\'oduk IKM
tersertifikasi

0,4 ]D 2rO 2,4 3r7 0,4

2-A TRIINSMIGRASI

1
Persentase penernpatan
Transmigran

20 2A 20 20 20 20

ilir.ar'rii: i#tlir*ittlltit iiliii*iiiiiffi ..,.',ll ,.,..l'
.-...._ .': ',i :- ', :t ritiliiffiiitl li;;i1.;,.,1',ilt',),ri,,,

3-1 PEREITCANAAN

1

Tingkat kesesuaian
prioritas Pembangurran
RKPD dengan prioritas
Pembanzurran RPJMD

100 100 100 100 100 r00

2

ungKat Kesesualan
target Program Rerrstra

PD terhadzrp target
Prograrn RPJMD

100 100 100 too lo0 r00

3

Tingkat kesesuaian
target kegiatan Renja

PD terhaclap target
prioritas Pembangunan

RKPD

100 100 100 100 100 100

4
Persentase usularl

musrenbang yang di
akomodir dalam RKPI)

100 100 100 100 100 ro0

3.2 KEUA,NGAN

1
Penetapan Perda APBD
Tepat Waktu 3l Des 18-Des 31 Des 3l Des 3l Des 31 Des

O-}r 4. - byDlr v-L ?i^-i.-- ?-l ---- ^A^^
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Indl&ator Kiaoda
Petbangqnaa Dacrah 20t? 2018 2019 2o,A 2021

,
Persenfase Pengelolaan
Administrasi
Penatausaha.an
Keuangan Daerah yang
Tertib

100 100 100 100 100 100

a

Persentase r\set Bidang
Tanah yang
tersertifikasi dari target
vans akan dicapai

loo 100 roo 100 100

Persentase pengajuan
aset tanah yang
disertilikasi dari target
vans ditetnukon

100 100 r00 100 100 100

4
Penetapan Perda
Pertanggl.n gjawaban
APBD tepat wahtu

24-Jul 24-Jul 31-Jul 3l-Jul 3l-Jul 3l-Jul

5

Persentase Pendapatan
Asli Daerah Dari Sektor
Pqiak Daerah t'erhadap
Tarset Yans Ditetar:kan

102.39.O0 103.47.OO r00 100 100

100

6

Persentase Pendapatan
Asli Daerah Dari Sektor
Retribusi Daerah
Terhadap 1'arget Yang
Dtc!4pl(Sn

78.49.00 72,1
I

100 100 100

r00

3.3
KEPEOAtrIAIAII T$ERTA
PENDIDII(AN DAN
PELATIHAII

I

Persentase Pegawai ASN
yang memperoleh
Pelayanan Adnri.',istrasi
Kepegawaian dan
Pengembangan Karir

100 100 100 100 100 100

2

Persentase ASN yamg
mendapatkan
Pembinaar:. dan
Keseiahterasn

100 100 100 100 r00 100

a

Persenta.se ASN yang
lulus dalam
Peningkatan
Kompetensi melalui
Diklat m.aupun
Pendidikan Formal
densan Nilai Baik

100 100 100 100 100 100

3.4 PENELTTIAI DAI{
PTNGEIIBAI[(}AN

1

Persentase Jumlah PD
yang Melaksanakan
Kegiatan Kelitbeurgan
dalam Program K*egiatan
untuk M:nuqianB
Pelaksanaan Program
Kegiatan Pembanguan
Daeratr

32 32 32 32 32

3.5 PENGA\IIASAN

1

Persentase Pengarduan
Masyarakat dan
lrlllegSi teUq aluins".ri

85 87 90 91 92

2

remenurri\n 5 unsur
SPIP setiap Perangkat
Daerah
(Dinas / Badan/ Satr-ran/
RSUDI

1,3 2,3 a J 3

a Nilai Maturitas
Kapabilitas APIP 2 a 3 3 a

4

Peningkatan Perscntase
Penyelesairrn Trndak
Lar\iut ?emuan/
Rekomendasi Hasil
Perneriksaan BPK,
BPKP, APIP
(Kenrentctien, Provinsi
dan Kabrrnatcnl

50 67 70 75 80

5

Perscntasc Tcmuan BPK
tentang Kepatuhan
Auditi terhadap
Peraturan Perundang-
Undansan

45 40 15 30 25

DllDli t/,'h ai^hi',- r^L,,-Rah(-



Sumh er: RP,tMD'rah. cianjGTffifrt * z 057ffi Ookffi

No.
foLiit/Bldrng Unrran/

Indi*a'tor l0nerJa
Fembaaguaau Dae.rah

Reellrarl Targct Capalan Ectlap Trbun Kondlrl
IfiaorJr pida
rrrlrls p3flsr{g
nPJltD t2b21t

2017 2018 20L9 20.20 2o.2L

3.6 ADMINISTRASI
PEMERINTAIIAN

I
Ketepatan .waktu
penyampaian laporan
penyelenggaraan

31 Des dan 3I
Maret

31 Des da-n
31 Maret

3l Des dan 31
Maret

31 Des dan
31 Maret

31 Des dan
31 Maret

31 Des dan 31
Maret

.) Presentase RUMD 1'ang
berkinerja baik

0 r00 100 t00 100 100

3
Persentase kebijakan
daerah yang
ditindaklggtuti

71.17 109.94 100 r00 100 r00

4
Persentasie Perkara
Hukum yang selcsai

-{*se'+--
140 125 r00 100 r00 100

5
rersentase MOU
kerjasama daerah yang
ditindaklaniuti

100 IOO 100 100 100 100

6

Persentase
Penyelenggaraan
Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa yang
Sesuai f)engan
Peraturan

r00 97.96

I

100 100 100 100

7

Persentase
Ketersediaa.n Sarana
dan Prasarana Setda
yang representatif_

67.65 97.89 r00 roo 100 100

I
Persentase Infcrmasi
Daerah yang
Dioublikasikan

100 100 100 100 100 100

9

Persentase mesjid yang
mengikuti gerakan
subuh berjamaah dan
ashar mengaji di
tingkat kabupaten dan
kecamatan

100 100 100 100 100 100

10
Persentase lembaga
keagamaan yang
mendaoat bantuan

100 93.9r 100 100 100 100

11
Peningkatan jumlah
pemberi zakat infak
sodaooh

2.033.890 1.378.425 L.442.t25 r.586.337 L.744.97 | t.744.97 L

L2

Persentase kehadiran
ASN yang
mengikuti/mehksanak
an gerakan subuh
berjamaah dan ashar
mengaji di tingkat
kabupaten ian
kecamatan

92,32 63,70 100 100 r00 100

3.7 ADMINISTRASI
PEMTRIITITA.I{AN

I
Persentase 1:c)ayanan
kepada anggota DPRD
dalam mer{aliankan
funssinva

100 100 100 100 r00 r00

3.E
PEI,IERIITTAHAry

1

rersentase tungsi
kecamatan yang
dilaksaruil<an secara
tepat waktu dan sesuai
aturan

100 100 100 100

ii?,iiriit

r00

i{[.Hi,ii$
4"illliij

ii,riii
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I Btatbuk

1.1
Pengeluaran konsumsi
rumah tangga per
kapitq _-_

64,52 65,18 65,85 66,52

t.2. Pengeluaran konsumsi
non Dancan oerJ<aaita 40,o2 40,93 4t,87 +2,82

1.3. PDRts ADHK (R;.'.

-I4ilrve4-
28,977 30,184 31,392 32,599

2 Pertenlsn
2.t Nil,ai trrkar 123.34 128.r2 133.0q r38.25

Bnb 5 - Ql(Ph l(nh dianirn Tahrrn 2o2n
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6.3 TARGET DAN REALISASI CAPAIAT{ INDIKATOR KIilER.'A
ITABUPATEN CIANJUR

Tabel 6. 3
Realisasi Capaian 23 Indikator Kinerja Sasaran Berdasarkan Visi dan Misi

dalam RPJMD Tahun 2Ot6-2O21

lfii*i pettopo "MenlngLetkaa pembangunan tnfrartruJ*ur yarrg terintegrasl ds,n berrawe^saa tlnglungan"
I Meningkat

nya
Pembangu
nan
Infrastnrkt
ur daerah

Pcrsentase
konriisi
mantap
jalan
kabupaten

70 37,47 44 52 60 65 70 43,t7 52,O7 52,O7 74,39 ffir
Persentase
tersedianya
air balnr
untulJ
mernenuhi
kebutuhan
pokok
rninimal
sehari-hnri

68,87 58,87 60,87 62,87

I
64,87 66,87 68,87 60,38 62,89 62,89 9 r,32

&l

Persentase
Rumah
Tangga
yang
mendapaLk
an akses
air minum

90 67 7t,5 76 80,5 85 90 67,83 76,93 76,93 85,48

1

,]

l

Persentase
RT
berakses
sanitasi

83,77 60 6s,58 68,58 73,58 78,58 83,77 6t,37 70,92 70,92 84,66

penurunan
luasan
pernr.rkima
n krmtrh
di kaw*san
oerkotaan

t00 22,1 37,68 53,26 68,84 8+,42 too 44,3 62,9 52,9 62,5

2 Meningkat
nya
kelestarian
lingkunga
n hidup

Mcr

Tingkat
pencemara
n air (baku
mutu)

80,68 85,68 84,68 83,68 82,68 81,68 80,68 84,68 84,68 84,68 95,04

par

Tingkat
pencemara
n r.rdara
(baku
mutu) _

6,65 9,15 8,65 8,15 7,65 7,15 6,65 8,65 8, 15 8, l5 77,44

pai

Persentase
Penangana
n Sarnpah

25 6,L7 10 25 25 o( 25 23,4L 25,32 25,32 r01,2
I

pai
]lng&&tl&E ltembangunan L,eagamaan',

I Meningkat
nya Sikap
dan
Perilaku
Masyaraka
t
yang
Menjunjun
g Tinggi
Nilai-Nilai
Akhlak
Mulia

Persentase
capaian
zakat infak
dan
sodakoh

t00 59,71 6t,73 67,34 83,75 92,96 100 76,82 72,8
I

72,A9 72,89

p6i

JUmtarr
konflik
antar urnat
beragama

0 0 o 0 0 o 0 0 U 0 40

p6i

anh4- ?^L..- tA6^



Pamanin'tnh f ian ir rr
n
Ia}l.trsaloa

, Menurunn
ya
Penyanda
ng
Masalah
Kesejahter
aan Sosial
IPMKS)

Persentase
Penurunan
PMKS

20,87 25 24,87 23,87 22,87 21,a7 20,87 24,7 NA 24,7 81,65

lfilrl Ketlg*nMcatnglrtLan lrembtngunsn urarurla

1 Meningkat
nya
Aksesibilit
as dan
Pelayanan
Pendidika
n yang
Bermutu
dan
Merafa

Indeks
pendidikan

0,654
5

0,5s0
3

0,589
6

0,605
8

o,622 0,638
3

0,654
5

0,560
I

NA o,550
I

85,7

2 Meningkat
nya Akses
dan
Pelayanan
Kesehatsn
yang
Bermutu
dan
Merata

Indeks
kesehatan

o,766
3

75,98 o,760
4

0,76t9r
o,763

4
o,764

8
o,766

3
o,76r

4
NA o,761

4
9S,36 lAl<an

I 
terco
j Pti
i'

l

l

3 Menguatn
ya
Ekonomi
Daerah"

Laju
pertumbuh
an el:onomi

7,O2 6,43 5,98 6,24 6,5 6;t6 7,92 s,72 NA 5,72 81,48

Itcrcq

] pd'

NiIai
investasi
PMA./PMD
N

r,57 1,43 1,38 1,42 L,46 1,5 1,57 o,72 0.34 O,72 45,86

Indeks
Da:'a beli
masyaraka
t

0,610
2

59,56 0,594 0,598 o,602 0,606 o,6t 0,605
2

NA 0,605
2

99,t8

Tingkat
pengrnggu
ran
terbuka

9,93 i0,02 9,99 9,97 9,95 9,93 10,1 NA 10, r 98,29

4 Berkurang
nya
Kemiskina
n

Persentase
penducluk
miskin

7,O7 L1,62 10,41 9,29 8,99 a,a7 7,O7 t1,41 9,81 t 1,4 38,6 r

5 Meningkat
nya
Ekonomi
Sektor
Agribisnis
dan
Pariwisata

Nilai PDRB
sektor
Perdaganga
n
lRp.milvarI

7.682 6.340
,80

6.546 6.828 7.r13 7.397 7.6a2 6.84 r
,00

NA 6.841
,00

89,0s iAkan

1to'g
I Pat

i

Nilai PDRB
sektor
Pariwisata
(Rp.milvarl

3.804 3.363
,00

3.24L 3.381 3.522 3.66s 3,804 3.812
,20

NA 3.812
,20

100,2
2

Akart
tcree
.pai ,'

Nilai PDRB
sektor
Pertanian
{milvarl

r4. l8
6

I 1.94
8,90

12.08
4

12.6r
0

13.13
5

r3.66
o

14.18
6

12.41
4,20

NA L2.4t
4,20

87,5r

6 Mantapny
a
ketahanan
pangan
masyaraka
t

fikor pola
pangan
harap;m

73 67,2 69 70 7L 72 73 64,7 70 68,7 94,11 lAkan
Iterca
I pai

7 Meningkat
nya
peLayanan
publik
yang
transpara
n dan
akuntahel

Nilai
Indeks
Kepuasan
Masyaraka
t terhadap
Pelayanan
public

95,07 70,5 75 85 90 95,07 79,94 75 7q,94 84,09

plri
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Sum
Tahun 20 L6-2O2 L (sebelum perubahan)

Perda Nomor 09 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab Cian;ur

Keteransa:r:

W jur. ncapai/ melampaui target
r. j. , j Mendekati target
f, .rir.u, u*n tar3et
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KATA PETTGAITTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan
rahmat, karunia dan perkenan-Nya, kami dapat menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2OZA.

RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2O2O disusun berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2Ol7 tentang Tata cara
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara
evaluasi rancangan peraturan 

. 
daerah tentang rencana pembangunan j angka

panjang d"aerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta
tata Cara perubahan rencana pembangunan-jangka panjang daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah. t

Penyusunan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2A2A berfungsi sebagai:

1. Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Tahun 2O2A;

2. Dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; dan

3. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan sesuai
dengan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2A16-2A21.

Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu dalam penyusunan RKPD Kabupaten Cianjur
Tahun Anggaran 2O2A. Semoga RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2O2O t1:Li

dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak.

urf$ Juni zOLg

ATI CIANJUR,

SUHERMAN
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