Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

BAB IV
IV.

V.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan
Permasalahan

pembangunan

daerah

merupakan

permasalahan komprehensif yang dihadapi oleh daerah. Analisis
permasalahan ini disajikan berdasar analisis data yang telah
disajikan dalam Bab II maupun Bab III. Permasalahan daerah
sangat luas dan kompleks serta saling terkait antara satu dengan
lainnya. Adapun identifikasi permasalahan pembangunan dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.1
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten
Belu Tahun 2021-2026
No

Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

(1)
(2)
A
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
Pendidikan :
1
Rendahnya literasi masyarakat
2
Masih adanya anak tidak mampu secara ekonomi yang
mengalami hambatan dalam melanjutkan pendidikan
3
Masih rendahnya kualifikasi dan kompotensi tenaga pendidik
dan kependidikan
4
Masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama
sekolah
5
Rendahnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
1
2
3
4
5
6

Kesehatan:
Rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat
Masih adanya kasus gizi buruk dan stunting
Masih adanya kasus kematian ibu dan bayi
Tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular
Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Kurangnya tenaga medis dan paramedis terkait yang telah
mengikuti Diklat Teknis
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No
1
2
3
4
5

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
B
1
2
3

Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
Pekerjaan Umum dan Penatataan Ruang
Akses jaringan jalan desa dan jalan lingkungan yang belum
merata, serta ruas jalan dalam kondisi rusak ringan dan
rusak berat yang masih tinggi.
Belum optimalnya pemanfaaan jaringan irigasi
Belum optimalnya akses terhadap layanan air bersih
Rendahnya kualitas penataan ruang (Managemen struktur
dan pola pemanfaatan ruang) pada Kota Atambua
Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan
peruntukannya dalam RTRW
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Rendahnya kualitas perumahan
Lemahnya kepastian bermukim
Pembangunan perumahan belum sesuai dengan rencana
pembangunan perkotaan
Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan
Masyarakat
Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban
umum
Masih adanya
potensi konflik sosial dan lemahnya
ketahanan sosial masyarakat
Masih rendahnya Tingkat Waktu waktu Tanggap (Response
Time Rate) Daerah Layanan Manajemen Kebakaran (WMK)
Masih rendahnya cakupan pelayanan bencana kebakaran
Kurangnya pelayanan informasi rawan bencana
Kurangnya simulasi dan mitigasi untuk pengurangan resiko
bencana
Kurangnya Intervensi bantuan tanggap darurat bencana
Kurangnya Intervensi bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana
Sosial
Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS)
Belum optimalnya pemberdayaan dan rehabilitasi PMKS
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
Tenaga Kerja
Rendahnya produktivitas tenaga kerja
Masih tingginya angka pengangguran terbuka
Masih rendahnya pendidikan dan pelatihan vokasi
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No
1
2
3

1
2
3

1
2
1
2
3

Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Masih terdapatnya kasus kekerasan terhadap perempuan
dan anak
Masih rendahnya partisipasi publik dalam pemenuhan hak
dan perlindungan anak
Minimya fasilitas publik yang responsive gender
Pangan
Ketersediaan dan distribusi pangan antar daerah masih
rendah
Pola konsumsi masyarakat terhadap pangan bergizi masih
rendah
Masih rendahnya prevalensi kecukupan pangan/nilai
tambah petani
Pertanahan
Masih adanya kepemilikan lahan masyarakat yang belum
bersertifikasi
Masih adanya konflik agrarian
Lingkungan Hidup
Rendahnya pengelolaan SDA
yang berorientasi pada
kelestarian lingkungan
Pengelolaan dan perlindungan DAS yang belum optimal
Penataan ruang terbuka hijau yang belum optimal

2

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Jangkauan
pelayanan
dokumentasi
administrasi
kependudukan kepada daerah yang terpencil belum
memadai
Sarana dan prasarana pengelolaan pencatatan sipil

1
2

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rendahnya pengelolaan ADD dan kelembagaan PEMDES
Rendahnya pengelolaan kualitas BUMDES

1

1
2

Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana
Rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi bagi PUS
Rendahnya akses PUS untuk memperoleh layanan
kontrasepsi
Perhubungan
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No
1
2

1
2
3

1
2

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
Terbatasnya akses sarana dan prasarana transportasi di
perdesaan, wilayah perbatasan dan tempat wisata
Rendahnya kualitas layanan sarana transportasi publik
(terminal)
Komunikasi dan Informatika
Belum optimalnya layanan informasi public melalui PPID
Belum optimalnya pengembangan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM) dan Kelompok Komunikasi Sosial Desa
(Komsodes)
Belum tersedianya Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi
dan database yang memadai sebagai prasyarat penerapan
SPBE
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Rendahnya peran dan fungsi koperasi dan UMKM dalam
peningkatan ekonomi rakyat
Belum optimalnya pemasaran produk barang/jasa koperasi
dan UMKM
Penanaman Modal
Minimnya realisasi penanaman modal dalam daerah
Pertumbuhan dan persebaran investasi belum merata
Kepemudaan dan Olahraga
Rendahnya keahlian dasar dan minat berusaha dari
kalangan pemuda
Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang terstandar
Statistik
Belum tersedianya sistem dan prosedur pelaksanaan tugas
dan kewenangan di bidang Statistik Sektoral
Belum tersedianya SDM Statistik yang memadai
Persandian
Belum tersedianya system dan prosedur pelaksanaan tugas
dan kewenangan di bidang Persandian
Terbatasnya tenaga Sandiman daerah
Kebudayaan
Kurang optimalnya promosi budaya lokal
Rendahnya perlindungan terhadap HAKI dan hak paten
terhadap budaya lokal
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No
1

1

C
1

1
2

1
2
3
4

1
2
3
1

1
1

Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
Perpustakaan
Masih kurangnya
perpustakaan

kualitas

pustakawan

dan

teknisi

Kearsipan
Belum tersedianya arsip elektronik

Urusan Pemerintahan Pilihan
Perikanan
Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan air
tawar dan air payau
Pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan
belum maksimal dengan potensi pariwisata
Pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata belum
secara maksimal
Pertanian
Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
Belum optimalnya pengembangan mekanisasi pertanian
Adopsi dan inovasi pertanian oleh petani belum maksimal
Belum optimalnya pengembangan pertanian berbasis
agribisnis dan pariwisata
Peternakan
Belum optimalnya peningkatan populasi ternak sapi
Pengembangan lahan pakan ternak masih rendah
Penanganan kesehatan hewan belum secara maksimal
Perdagangan
Kegiatan perdagangan (eksport dan import) produk unggulan
daerah belum secara optimal
Perindustrian
Rendahnya pengembangan kawasan perindustrian
Transmigrasi
Penguatan dan pengelolaan kawasan transmigrasi
masih terbatas

lokal
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No

Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

D

Urusan Pemerintahan Penunjang
Perencanaan
Belum adanya tenaga fungsional perencana
Belum konsistensinya dokumen perencanaan pembangunan
daerah dengan dokumen perencanaan teknis lainnya

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2
3
4
5

Penelitian dan Pengembangan
Belum adanya tenaga fungsional peneliti
Hasil penelitian dan pengembnagn belum sepenuhnya
dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan
Keuangan
Rasio pembiayaan daerah yang masih tinggi karena belum
optimalnya peningkatan pendapatan daerah
Belum optimalnya
pendayagunaan aset daerah untuk
mendukung peningkatan PAD
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pengembangan profesionalisme ASN belum secara maksimal
Belum optimalnya penempatan pegawai berdasarkan analisis
jabatan dan formasi jabatan pegawai
Fungsi Penunjang Lainnya
Manajemen pengawasan dan kapabilitas APIP
masih
terbatas
Kontriubsi pajak daerah dalam PAD masih rendah
Belum efektifnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Minimnya pembangunan pada kawasan perbatasan sebagai
serambi depan NKRI
Belum optimalnya kualitas pelayanan publik

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder, (2019)

Analisis permasalahan Kabupaten Belu disajikan dalam 5
kelompok permasalahan utama. Bagian pertama adalah analisis
permasalahan yang terkait dengan bidang pengembangan sumber
daya manusia. Selanjutnya bidang ekonomi, diikuti oleh bidang
infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan diakhiri dengan
pemberdayaan masyarakat.
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4.1.1 Analisis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Keberhasilan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
dapat dilihat capaian IPM, yang dibentuk oleh 3 (tiga) komponen
yakni komponen pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.
Komponen-komponen itulah yang menjadi fokus kajian bidang
pengembangan SDM. Untuk daya beli, analisis secara detail
dilakukan pada permasalahan bidang ekonomi, analisis daya beli
yang dilakukan pada bagian ini adalah daya beli pada sebagian
masyarakat yang masih terkategorikan dalam penduduk miskin.
Untuk itu maka

kajian tentang pemberdayaan perempuan,

masalah pengangguran dan pemberdayaan masyarakat juga
menjadi bagian dari fokus analisis.
Kinerja kesejahteraan masyarakat dilihat dari capaian IPM
ditunjukkan melalui penurunan angka kemiskinan di Kabupaten
Belu pada Tahun 2020. Kualitas pembangunan manusia melalui
IPM Tahun 2020 termasuk dalam kategori sedang yaitu 62,68
masih di bawah dengan capaian Provinsi Nusa Tenggara Timur
65,15 dan capaian Nasional sebesar 71,90. Untuk meningkatkan
capaian IPM di Kabupaten Belu perlu adanya peningkatan capaian
kinerja pendidikan, kesehatan dan kemampuan daya beli untuk
mengukur dimensi hidup layak, yang dapat dipetakan dalam
Gambar 4.1.
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Diagram 4.1
Peta Permasalahan Pengembangan SDM di Kabupaten Belu

Angka kematian ibu,
bayi dan balita masih
tinggi
Persentase Balita Gizi
Buruk dan Stunting
masih tinggi

Standar pelayanan
kesehatan belum optimal

Kinerja bidang kesehatan lambat
yang ditunjukkan dengan relatif
rendahnya AHH Kabupaten Belu
dibandingkan Propinsi Nusa
Tenggara Timur

Persentase Penduduk
yang memiliki Jaminan
Kesehatan yang belum
mencapai 100%

Rasio Tenaga Medis
yang belum mencapai
standar
Angka Putus Sekolah
yang masih tinggi
Kinerja Bidang pendidikan
mengalami perlambatan yang
dapat dilihat dari pertumbuhan
RLS dan HLS

Kinerja Pembangunan
SDM lambat

Masih kurangnya
kompetensi Guru /
Tenaga pendidik

Akses pendidikan masih
belum optimal
Keberdayaan
masyarakat relatif
rendah
Persentase penduduk miskin
masih di atas 10%

Pengangguran terbuka
masih tinggi
Terbatasnya akses
pelayanan sosial dasar
bagi PMKS dan
Penduduk Miskin

Sumber: Hasil analisis data pada Bab II

Kinerja

dibidang

Pendidikan

dapat

dilihat

dari

indeks

pendidikan yang terdiri dari indikator Harapan Lama Sekolah
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(HLS) atau Expexted Years of Schooling (EYS) dan Rata-rata Lama
Sekolah (RLS) atau Mean Years of Schooling (MYS). Di Kabupaten
Belu angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang dicapai belum baik,
tetapi

dengan

pertumbuhan

yang

relatif

lebih

rendah

dibandingkan dengan Nusa Tenggara Timur. Tahun 2020 HLS
Belu adalah 12,27 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 0,52
persen, lebih tinggi dari Provinsi NTT 0,40 persen dan Nasional
yang tumbuh dengan angka 0,51 persen. Capaian RLS Kabupaten
Belu di bawah RLS Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ratarata pertumbuhan mencapai 1,02 persen atau lebih rendah dari
rata-rata pertumbuhan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu 2,11.
Kenaikan capaian RLS terbesar terjadi pada Tahun 2020 sebesar
7,35 tahun (Grafik 2.13)
Capaian kinerja pendidikan yang harus ditingkatkan yakni
angka

partisipasi

sekolah

pada

jenjang

SMP/MTs

untuk

meningkatkan angka rata-rata lama sekolah sampai 9 tahun,
sehingga mendukung wajib belajar 9 tahun.
Pada

aspek

kesehatan

indikator

outcome

yang

dapat

digunakan untuk mengukur kinerja kesehatan adalah Angka
Harapan Hidup (AHH). Secara umum, angka harapan hidup
penduduk Kabupaten Belu pada Tahun 2020 sebesar 64,61 lebih
rendah dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar
67,01, walaupun selama 4 tahun terakhir AHH Belu tetap
mengalami peningkatan (grafik 2.18). Namun demikian dilihat dari
tren yang terjadi, capaian Kabupaten Belu tampak lambat,
sehingga semakin hari jarak antara capaian Kabupaten Belu dan
Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin melebar. Ini menunjukkan
kinerja bidang kesehatan di Kabupaten Belu relatif kurang
dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum.
Permasalahan ibu dan anak ini berkaitan dengan kinerja
pelayanan kesehatan yang belum berjalan secara baik. Dari
beberapa indikator standar pelayanan kesehatan, masih terdapat
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pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar. Data pada
tabel (tabel 2.30) menunjukkan dari 19 indikator terdapat 4
indikator yang belum dapat mencapai standar.
Aspek

selanjutnya

yang

menyebabkan

lambatnya

perkembangan kinerja pembangunan manusia adalah bergesernya
jenis penyakit yang diderita masyarakat dari penyakit menular
menjadi penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif merupakan
penyakit yang membawa penyebab kematian yang cukup tinggi.
Hal ini dikonfirmasi oleh data jenis penyakit yang diderita
penduduk. Pada Tahun 2020 tercatat 3 penyakit tidak menular di
RSUD Mgr. Gabriel Manek Atambua yang masuk dalam 10 besar
penyakit yang diderita penduduk yakni cerebral vasculer accident
(stroke), diabetes melitus (kencing manis) dan congestive heart
failure (jantung). Selain itu meningkatnya kasus HIV (lihat grafik
2.33) dan Tuberkulosis (TB) juga menjadi penyebab turunnya
angka harapan hidup yang berdampak pada nilai IPM.
Pandemi

COVID-19

yang

dimulai

dari

Desember

2019

merupakan jenis penyakit menular yang penularan sangat cepat
dan mempunyai efek yang mematikan bagi manusia apalagi yang
mempunyai penyakit penyerta.

Pandemi COVID-19 ini memberi

pelajaran kepada kita bahwa aspek kesehatan sangat berpengaruh
kepada aspek-aspek lainnya.

Situasi COVID-19 di Kabupaten

Belu sampai dengan awal Juni 2021 yang terkonfirmasi positif
sebanyak 252 kasus,
Desember 2020,

terjadi peningkatan sebesar 306,5% dari

jumlah kematian sebanyak 13 kasus atau

meningkat dari Tahun 2020 sebesar 1300% (grafik 2.35).
Sejalan dengan capaian kinerja IPM, juga pendidikan dan
kesehatan, proporsi penduduk miskin kabupaten Belu lebih
rendah dari Nusa Tenggara Timur namun lebih tinggi dari nasional
dan cenderung menunjukkan penurunan pada Tahun 2018-2020
(Grafik 2.8) tetapi rata-rata penurunan lambat. Pada Tahun 2020
persentase penduduk miskin sebesar 15,37%.
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Lambatnya
Kabupaten

penurunan

Belu

perkembangan

berkaitan

ekonomi

jumlah
dengan

Kabupaten

penduduk
aspek
Belu

miskin

di
tidak

di

antaranya
mampu

menampung jumlah tenaga kerja yang tersedia sehingga angka
pengangguran terbuka tercatat fluktuatif (lihat grafik 2.6). Di
samping itu ditemukan juga data yang menunjukkan bahwa
penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Belu
cenderung meningkat, khususnya PSK (lihat tabel 2.36). Masalah
PMKS dan penduduk miskin sesungguhnya bisa berhubungan
bolak balik, artinya karena penyandang PMKS maka miskin, atau
sebaliknya karena miskin maka jadi penyandang PMKS.
Dari analisis yang dilakukan dapat diringkas permasalahan
pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Belu seperti
disajikan dalam Tabel 4.2 berikut.
Tabel 4.2
Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia
di Kabupaten Belu
Pokok
Masalah
Akar Masalah
Masalah
1
2
3
Kinerja
Kinerja bidang
Angka kematian ibu,
Pembangunan kesehatan lambat yang
bayi dan balita masih
SDM lambat
ditunjukkan dengan
tinggi
relatif rendahnya AHH
Persentase Balita Gizi
Kabupaten Belu
Buruk dan Stunting
dibandingkan Provinsi
masih tinggi
Nusa Tenggara Timur
Standar pelayanan
kesehatan belum
optimal
Persentase Penduduk
yang memiliki Jaminan
Kesehatan yang belum
mencapai 100%
Rasio Tenaga Medis
yang belum mencapai
standar
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Pokok
Masalah
1

Masalah

Akar Masalah

2
3
Kinerja Bidang
pendidikan mengalami
Angka Putus Sekolah
perlambatan yang dapat
yang masih tinggi
dilihat dari pertumbuhan
RLS dan HLS
Masih kurangnya
kompetensi Guru /
Tenaga pendidik
Akses pendidikan
masih belum optimal
Persentase penduduk
Keberdayaan
miskin masih di atas
masyarakat relatif
10%
rendah
Pengangguran terbuka
masih tinggi
Terbatasnya akses
pelayanan sosial dasar
bagi PMKS dan
Penduduk Miskin

Masalah SDM di Kabupaten Belu secara garis besar terletak pada
lambatnya capaian kinerja bidang pembangunan manusia yang
dapat dilihat dari angka IPM yang dicapai. Kualitas SDM
dipengaruhi dari 3 hal yakni:
1.

Rendahnya angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Belu
dibandingkan Nusa Tenggara Timur, Hal ini disebabkan angka
kematian Ibu, bayi dan balita masih tinggi, persentase Balita
Gizi Buruk dan sunting masih tinggi,

standar pelayanan

kesehatan yang belum terpenuhi, persentase penduduk yang
memiliki jaminan kesehatan belum mencapai UHC dan Rasio
Tenaga Medis belum mencapai standar.
2.

capaian Rata-rata Lama Sekolah cenderung lambat dibanding
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lambatnya pertumbuhan
capaian

HLS

dan

RLS

disebabkan

Rendahnya

kualitas

pendidikan masyarakat Kabupaten Belu yang dipengaruhi oleh
masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah, Partisipasi Murni
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dan Angka Partisipasi Kasar siswa sekolah pada jenjang
SMP/MTs.
3.

banyaknya penduduk miskin dipengaruhi oleh tingginya angka
pengangguran terbuka, jumlah usia produktif Kabupaten Belu
yang cukup besar rata-rata mulai Tahun 2016 sampai dengan
Tahun 2020 sebesar 160.000 jiwa, berkaitan dengan bonus
demografi yang puncaknya pada Tahun 2019 sampai dengan
2030, maka jumlah usia produktif yang banyak ini kalau tidak
tertangani dengan baik maka akan menyebabkan bencana,
meningkatnya penyandang masalah kesehatan sosial (PMKS),
dan belum terjaminnya kesejahteraan perempuan dan anak.

4.1.2 Analisis Bidang Ekonomi
Bidang ekonomi berkaitan dengan seluruh aspek yang
menyangkut perekonomian. Mulai dari ekonomi makro seperti
PDRB sampai kepada capaian bidang ekonomi, seperti pertanian,
perdagangan dan sebagainya. Berkembangnya perekonomian tidak
hanya berhubungan dengan ekonomi riil seperti bidang pertanian,
tetapi juga berkaitan dengan aspek pendukungnya, misalnya
ketersediaan infrastruktur dan iklim investasi secara khusus dan
keamanan

ekonomi

secara

umum.

Aspek

ini

mendapatkan

sentuhan untuk menunjukkan keterkaitan antar bidang yang
terjadi, namun demikian bidang infrastruktur dijelaskan lebih
rinci dalam bidang infrastruktur dan iklim investasi dijelaskan
dalam tata kelola pemerintahan.
Berdasar data yang disajikan dalam Bab II dapat disimpulkan
bahwa permasalahan utama bidang ekonomi kabupaten Belu
adalah

melemahnya

pertumbuhan

ekonomi.

Tahun

2020

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu berada pada angka 5,78%
dan secara berturut-turut turun hingga ke angka 5,38% di tahun
2019 dan di Tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan
menjadi

0,4%

akibat

pandemi

COVID-19.

Perlemahan
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pertumbuhan ekonomi Belu berkaitan dengan beberapa aspek
penting sebagaimana disajikan dalam Gambar 4.2 berikut.
Diagram 4.2
Analisis Permasalahan Ekonomi di Kabupaten Belu
Sarana dan Prasarana
Pengolahan Lahan
kurang memadai
Lemahnya
kelembagaan dan
tenaga pertanian
Rendahnya minat
Tenaga kerja muda
bekerja di sektor
pertanian
Produktivitas sektor
pertanian rendah
Menurunnya mutu
genetik sapi timor
Kurangnya
ketersediaan HMT
Kawasan peternakan
belum dikelola dengan
baik
Masih rendahnya
BUMDES yang
diberdayakan
Pertumbuhan ekonomi
mengalami penurunan
Belum tersedianya
Pasar Penyangga
Produk Pertanian.
Sektor perdagangan
kinerjanya rendah
Masih rendahnya
pendampingan pada
kelembagaan koperasi
dan UMKM
Jaringan pemasaran
produk barang/jasa
koperasi dan UMKM
masih kurang
Belum adanya rencana
induk pengelolaan
pariwisata
Belum berkembangnya
Ekonomi kreatif
Pendemi Covid-19
Belum adanya rencana
induk pengelolaan
pariwisata
Kinerja sektor
pariwisata masih
rendah
Belum berkembangnya
Ekonomi kreatif

Sumber: Analisis data dalam Bab II
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Hingga Tahun 2020 kontribusi sektor pertanian terhadap
PDRB sebesar 21,82% (Lihat Grafik 2.24) dengan penyerapan
tenaga kerja mencapai 50,81% dari total keseluruhan angkatan
kerja berusia 15 tahun ke atas yang ada di Kabupaten Belu. Data
ini menggambarkan bahwa pendapatan penduduk yang bekerja di
sektor pertanian masih rendah, apalagi mayoritas yang bekerja di
sektor pertanian rata-rata sudah berusia lanjut. Kondisi ini masih
ditambah dengan adanya fakta bahwa pertumbuhannya sektor
pertanian juga jauh lebih lambat dari pertumbuhan rata-rata
Kabupaten Belu. Data ini mengirimkan pesan makin merosotnya
kesejahteraan

penduduk

yang

bekerja

di

sektor

pertanian.

Penyebab penting dari rendahnya kinerja sektor pertanian adalah
tidak ada pengelolaan yang memadai atas potensi yang dimiliki
seperti: padi, jagung, jambu mete dan sapi. Penyebab lain dari
rendahnya

pertumbuhan

pertumbuhan

dan

ekonomi

perkembangan

itu

berkaitan

sektor

ekonomi

dengan
yang

terfragmentasi (berjalan sendiri sendiri).
Pada

sektor

pariwisata,

jumlah

wisatawan

berfluktuasi

dengan jumlah kunjungan terbanyak di Tahun 2019 sebanyak
19.829 orang dan terendah di Tahun 2020 sebanyak 5.222 orang,
penurunan yang cukup tajam ini disebabkan oleh Pandemi
COVID-19. Sektor pariwisata belum mendongkrak pertumbuhan
ekonomi, hal ini terlihat dari kontribusi sektor pariwisata (penyediaan
akomodasi dan makan minum) terhadap PDRB Kabupaten Belu lima
tahun terakhir rata-rata sebesar 0,38% (Lihat Tabel 2.14).

Hal ini

disebabkan pengelolaan sektor pariwisata belum optimal dimana
peran pemerintah dalam mengorganisir pelaku-pelaku pariwisata dan
ekonomi kreatif belum dilaksanakan secara baik.
Transportasi merupakan salah satu sektor yang dapat
menunjang

kegiatan

ekonomi

dan

pemberi

jasa

bagi

perkembangan ekonomi. Dua hal utama yang menjadi aspek
kegiatan transportasi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan
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ekonomi adalah ketersedian kendaraan dan jalan yang dapat
dilalui. Kondisi jalan yang ada di kabupaten belu dapat dilihat
pada

Tabel.

2.24

sedangkan

rasio

panjang

jalan/jumlah

kendaraan terus menurun, yaitu 0,0022/kendaraan di 2016 turun
menjadi 0,0020/kendaraan di Tahun 2020 (Lihat Tabel 2.81).
Implementasi perencanaan pembangunan dalam menunjang
pertumbuhan ekonomi masih belum optimal. Sebagai contoh, di
bidang perdagangan, angka pembinaan kelompok dagang dan
UMKM meningkat, dari 325 kelompok dagang pada Tahun 2016
menjadi 978 pada 2020. Namun demikian pembinaan yang
dilakukan itu tidak menghasilkan outcome yang memadai, terbukti
dari pertumbuhan kinerja sektor perdagangan terhadap PDRB
yang relatif tetap (Tabel 2.14).
Aspek lain dari turunnya kinerja pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Belu adalah menurunnya daya beli masyarakat. Dari
data dalam Bab II, terlihat bahwa daya beli masyarakat Belu
sesungguhnya masih di bawah angka daya beli nasional. Jika
Tahun 2020 pengeluaran per kapita penduduk Belu adalah
Rp. 7.479.000,- menurun jika dibandingkan tahun 2019 yaitu
Rp. 7.677.000,-. Pada Tahun 2020 angka nasional mencapai
Rp. 11.013.000. Daya beli yang relatif rendah itu masih ditambah
dengan angka ketergantungan yang relatif tinggi yakni rata-rata di
atas 40%.
Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi aspek ekonomi
dengan adanya pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat
untuk mencegah penularan. Hal ini terlihat dengan pertumbuhan
beberapa sektor dalam PDRB Harga Konstan Kabupaten Belu
Tahun

2020

berkontraksi

cukup

besar,

seperti

sektor

pertambangan dan galian -28,50%, sektor jasa perusahaan
-16,44% dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum
-9,87% (Tabel 2.15).
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Seluruh analisis permasalahan yang telah dilakukan tersaji
dalam Tabel 4.3 sebagai berikut.
Tabel 4.3
Permasalahan Bidang Perekonomian
Pokok Permasalahan
Permasalahan
1
2
Pertumbuhan
Produktivitas
ekonomi mengalami sektor pertanian
penurunan
rendah

Sektor
perdagangan
kinerjanya lambat

Pandemi COVID19
Kinerja sektor
pariwisata tidak
optimal

Akar Permasalahan
3
Sarana dan Prasarana
Pengolahan Lahan
kurang memadai
Lemahnya
kelembagaan dan
tenaga pertanian
Rendahnya minat
Tenaga kerja muda
bekerja di sektor
pertanian
Menurunnya mutu
genetik sapi Timor
Kurangnya
ketersediaan HMT
Kawasan peternakan
belum dikelola dengan
baik
Masih rendahnya
BUMDES yang
diberdayakan
Belum tersedianya
Pasar Penyangga
Produk Pertanian.
Masih rendahnya
pendampingan pada
kelembagaan koperasi
dan UMKM
Jaringan pemasaran
produk barang/jasa
koperasi dan UMKM
masih kurang
Belum adanya rencana
induk pengelolaan
pariwisata
Belum berkembangnya
Ekonomi kreatif
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4.1.3 Analisis Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
Percepatan pembangunan Kabupaten Belu secara sinergis
memadukan konsep pembangunan sektoral dan kewilayahan.
Pembangunan sektoral diterjemahkan melalui penggalian potensi
dan

penyelesaian

pembangunan

permasalahan

melalui

yang

kewenangan

dihadapi

urusan

yang

dalam
dimiliki.

Pembangunan kewilayahan, dilakukan melalui pendekatan spasial
yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, dengan daya
dukung sarana prasarana wilayah (infrastruktur) serta antisipasi
terhadap

potensi

memudahkan

bencana

pemetaan

alam

yang

permasalahan

akan
dan

terjadi.
potensi

Guna
daerah,

pembangunan kewilayahan digambarkan dalam diagram berikut.
Diagram 4.3
Analisis Permasalahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
Mas ih rendahnya
cakupan layanan air
bers ih
Penyediaan s umber
air baku mas ih kurang
Kurangnya aks es
jalan menuju s entras entra produks i
Belum s emua Rumah
Tangga mempunyai
Rumah Layak Huni
Cakupan Layanan
Infras truktur mas ih
rendah
Belum s emua rumah
tangga yang memiliki
s arana s anitas i Layak

Belum
Optimalnya
Mas ih
lambatnya
Kinerja Infras truktur
Kinerja
Infrastruktur
berbas is tata ruang
dan lingkungan
berbasis
tata ruang
hidup di Kabupaten
Belu
dan
lingkungan hidup
di Kabupaten Belu

Mas ih rendahnya
lingkungan
Permukiman Kumuh
yang ditangani
Mas ih kurangnya
keters ediaan s arana
kes elamatan
trans portas i
Mas ih rendahnya
cakupan bencana
kebakaran
Mas ih Kurangnya
Regulas i Penataan
Ruang

Belum ters edianya
rencana rinci tata
ruang
Ras io Tutupan Lahan
Mas ih Rendah

Mas ih kurangnya
Penanganan Bidang
Lingkungan Hidup
Belum memadainya
Sis tem Pers ampahan
perkotaan

Sumber: Analisis data dalam Bab II
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Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Belu diharapkan
mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan dan mampu
memperkecil

ketimpangan

antar

wilayah.

Dalam

konsep

pembangunan berkelanjutan, infrastruktur dan lingkungan hidup
merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mengejar
pertumbuhan ekonomi sering kali menimbulkan dampak negatif
terhadap lingkungan hidup maupun lingkungan sosial.
Dukungan terhadap pemenuhan air baku dan air bersih perlu
ditingkatkan, karena sampai dengan tahun 2020 baru mencapai
30,20%. Berdasarkan Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum RI

Nomor: 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, SPM untuk sub
bidang sumber daya air, yaitu Penyediaan air baku untuk
kebutuhan masyarakat dengan indikator:
a. Persentase

tersedianya

air

baku

untuk

memenuhi

kebutuhan pokok minimal sehari-hari sebesar 100 % dan
b. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat
pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan
kewenangannya sebesar 70%
Kinerja pembangunan infrastruktur jalan kabupaten dalam
kondisi baik di Kabupaten Belu dalam 5 tahun terakhir sudah
mencapai 60,57% pada Tahun 2020 dengan kenaikan setiap tahun
bervariasi antara 9%-21%. Kondisi ini sudah di atas Standar
Pelayanan Minimal sebesar 60% (Permen Pekerjaan Umum Nomor:
01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang). Namun bila dibandingkan
dengan target RPJMN sampai dengan Tahun 2024 sebesar 65%,
penanganan jalan kabupaten masih perlu mendapat perhatian.
Kondisi ini belum mampu mendukung pertumbuhan ekonomi
daerah

oleh

karena

itu

pembangunan

jalan

kedepannya

difokuskan untuk meningkatkan akses menuju sentra-sentra
produksi.
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Dukungan infrastruktur untuk pemukiman diharapkan akan
semakin meningkat. Capaian kinerja Jumlah Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni meningkat cukup
signifikankan setiap tahunnya. Terjadi peningkatan persentase
cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Belu dari
27,87% di tahun 2016 menjadi 68,78% di tahun 2020. Namun
masih ada 31,22% rumah tidak layak huni yang menjadi perhatian
dan harus di tangani. Untuk mempertahankan kinerja yang sudah
dicapai sebelumnya, ke depan perlu dilakukan pemutakhiran data
terkait rumah-rumah yang tidak layak huni yang harus ditangani.
Kinerja

pencapaian

penyediaan

Sanitasi

dalam

rangka

Pelayanan Dasar secara umum diukur dengan Cakupan rumah
yang memenuhi sanitasi dasar
sebesar

76,75%.

penyediaan

Secara

saluran

sampai dengan Tahun 2020

umum,

ada

peningkatan

drainase/gorong-gorong

baik/pembuangan air tidak tersumbat

kinerja
kondisi

untuk setiap tahunnya

dan capaian kinerja sudah sesuai target tahunan.

Namun

demikian peningkatannya masih relatif kecil.
Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak
huni karena ketidakteraturan, kepadatan, dan kualitas bangunan
serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, dengan
sasaran Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan adalah
berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan dan Indikator
persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan
perkotaan. Total persentase penanganan Kawasan Kumuh di
Kabupaten Belu hingga Tahun 2020 mencapai 37,15 % sedangkan
Kawasan kumuh yang belum tertangani sebesar 62,85% atau
sebesar 41,94 Ha. Berdasarkan Peraturan Menteri
Umum

Nomor:

01/Prt/M/2014,

SPM

untuk

Pekerjaan
persentase

berkurangnya luasan permukiman kumuh adalah 10%,

dengan

demikian ke depan masih perlu ditingkatkan kembali.
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Salah satu isu utama terkait infrastruktur adalah bagaimana
pembangunan dan pengembangan infrastruktur perhubungan
yang

dapat

mengurangi

kecelakaan

transportasi

disebabkan

karena

kecelakaan
di

masih

Kabupaten
kurangnya

transportasi.
Belu
sarana

masih

Angka
tinggi

keselamatan

transportasi.
Eksploitasi lingkungan semakin meningkat sebagai akibat
dari

aktivitas

pengembangan

ekonomi.

Akibatnya,

terjadilah

pencemaran dan kemerosotan mutu lingkungan hidup serta
kesenjangan sosial dalam hal peran dan perolehan manfaat
pembangunan yang tidak merata bagi semua pihak. Kerusakan
lingkungan hidup juga dipicu dengan pemanfaatan ruang yang
tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup. Sebagai gambaran, meskipun tingkat ketaatan terhadap
tata ruang (RTRW) cukup tinggi (100%), tetapi bangunan yang berIMB per satuan bangunan baru masih rendah pada Tahun 2020.
Dari capaian kinerja penataan ruang, dapat dilihat stagnan
dengan sasaran yang belum fokus. Untuk itu, ke depan perlu
penajaman kembali sasaran dan indikator sasaran penataan
ruang sesuai SPM yaitu meningkatnya ketersediaan informasi
penataan ruang dengan indikator sasaran persentase tersedianya
informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten
berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
sebesar 100%. Sampai saat ini RTRW yang sudah di PERDA kan,
belum ada satu pun PERDA RDTR dari empat RDTR yang sudah
disusun. Saat ini masih dalam tahap proses evaluasi substansi
ditingkat Provinsi
Kinerja capaian bidang lingkungan hidup, diukur dengan
indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terutama
Indeks Tutupan Lahan (ITL) di tahun 2020 sebesar 51,09 dan
penanganan sampah yang diukur melalui persentase sampah yang
terangkut baru mencapai 16,96%, masih jauh dari target SPM,
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yaitu sebesar 70%. Kondisi ini perlu diperkuat dan didorong
sebaik mungkin. Sampai dengan tahun 2020 Indeks Kualitas
Udara (IKU) baru mencapai 92,75, Indeks Kualitas Air (IKA) 58,33.
Indeks kualitas air dan pemantauan pencemaran status mutu air,
dan penghijauan pada daerah rawan longsor dan sumber air
masih rendah.
Luas

RTH

publik

di

kawasan

perkotaan

mengalami

peningkatan dari tahun 2016 sebesar 3,96% menjadi 11,27% pada
tahun 2020. Dalam identifikasi yang dilakukan, diperoleh data
bahwa sampai dengan tahun 2019 luasan RTH publik adalah
11,22% dan pada tahun 2020 bertambah 0,05% menjadi 11,27%.
Untuk mencapai target luas RTH publik sebesar 20% sesuai RTRW
Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 maka dibutuhkan penambahan
RTH publik pada kawasan perkotaan sebesar 8,73%. Dalam SPM,
Penyediaan

Ruang

Terbuka

Hijau

(RTH)

publik

dengan

meningkatnya ketersediaan RTH dan persentase tersedianya
luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan
perkotaan, maka capaian tersebut perlu ditingkatkan lagi.
Sampai dengan tahun 2020, penanganan sampah hanya
meliputi pengangkutan sampah ke TPA. Persentase sampah yang
terangkut hanya mencapai 40.668,3 m3 dari total timbunan
sampah sebesar 97.845,71 m3 atau sebesar 41,56%, masih jauh
dari target SPM yaitu sebesar 70%. Masalah yang dihadapi dalam
penanganan sampah adalah keterbatasan sarana prasarana,
sistem pengelolaan sampah yang belum memadai dan pengaturan
sitem pengelolaan sampah yang belum tersedia.
Berdasarkan indikator urusan pemerintah bidang bencana
(Tabel 2.70), kinerja capaian bidang bencana daerah Kabupaten
Belu masih belum mampu memenuhi target. Adapun aspek
kebencanaan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:
pelayanan informasi rawan bencana, proporsi simulasi dan
mitigasi untuk pengurangan resiko bencana, intervensi bantuan
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tanggap darurat bencana dan intervensi bantuan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana.
Tabel 4.4
Permasalahan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
Pokok Permasalahan
Permasalahan
1
2
Masih lambatnya
Cakupan layanan
Kinerja
infrastruktur
Infrastruktur
masih rendah
berbasis tata ruang
dan lingkungan
hidup di Kabupaten
Belu

Akar Permasalahan
3
Masih rendahnya
cakupan layanan air
bersih
Penyediaan sumber air
baku masih kurang
Kurangnya akses jalan
menuju sentra-sentra
produksi
Belum semua Rumah
Tangga mempunyai
Rumah Layak Huni
Belum semua rumah
tangga yang memiliki
sarana sanitasi Layak
Masih rendahnya
lingkungan
Permukiman Kumuh
yang ditangani
Masih kurangnya
ketersediaan sarana
keselamatan
transportasi
Masih rendahnya
cakupan kebencanaan
Masih kurangnya
Belum tersedianya
regulasi penataan rencana rinci tata
ruang
ruang
Masih kurangnya
Rasio Tutupan Lahan
penanganan
Masih Rendah
bidang lingkungan Belum memadainya
hidup
Sistem Persampahan
perkotaan

4.1.4 Analisis Bidang Tata Kelola Pemerintahan
Berdasarkan data dan informasi yang tersaji pada Bab II,
terlihat bahwa kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Belu
telah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal. Indeks
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Reformasi Birokrasi Kabupaten Belu Tahun 2019 sebesar 48,79
(C).

Kondisi

pemerintahan
disebabkan

ini
di

mencerminkan
Kabupaten

adanya

beberapa

bahwa

Belu

kinerja

masih

tata

rendah.

permasalahan

yang

kelola

Hal

ini

belum

terselesaikan di Kabupaten Belu sebagaimana tersaji pada bagan
berikut.
Diagram 4.4
Peta Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Belu
Tingkat Pengawasan
Masih Rendah
Akuntabilitas masih
rendah
Penataan Tata Laksana
masih rendah
Penataan dan Penguatan
Organisasi masih rendah
Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah masih
rendah

Tata Kelola Pemerintahan
Masih Rendah

Manajemen Perubahan
masih rendah
Penataan Sistem
Manajemen SDM masih
rendah

Panataan Perundangundangan masih rendah
Kualitas Pelayanan Publik
Belum Optimal

Sumber: Analisis data dalam Bab II

Sebagaimana yang telah dijelaskan di Bab II. Ada beberapa
permasalahan terkait tata kelola pemerintahan di Kabupaten Belu:
Berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belu
(Tabel

2.64),

reformasi

birokrasi

di

tingkat

pemerintahan

Kabupaten Belu telah berjalan namun belum optimal. Hal ini
ditandai dengan masih rendahnya nilai indeks Reformasi Birokrasi
sebesar 48,83 (C= agak kurang, perlu perbaikan, termasuk
perubahan mendasar).
Kinerja akuntabilitas pemerintah daerah belum optimal. Hal
ini dicerminkan dengan nilai akuntabilitas pemerintah daerah
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Kabupaten Belu Tahun 2020 yang masih pada kategori CC dengan
nilai skor 51,50 (Grafik 2.43). Walaupun mengalami peningkatan
dibandingkan tahun sebelumnya namun belum optimal. Konsep
akuntabilitas menunjukkan pemerintah memiliki kewajiban untuk
bisa mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan publik
untuk mengelola berbagai urusan publik, dengan memberikan
pelayanan

publik

dan

pemenuhan

hak-hak

warga

negara.

Komponen nilai akuntabilitas kinerja pemerintah terdiri dari
unsur perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian
kinerja. Ada beberapa faktor penyebab nilai akuntabilitas kinerja
pemerintah kabupaten Belu masih belum maksimal antara lain
tingkat pengawasan juga masih rendah, tingkat kemandirian fiskal
yang masih rendah dan manajemen sumber daya manusia belum
baik.
Nilai maturitas SPIP Kabupaten Belu Tahun 2019 yang masih
sebesar 2,85 (Tabel 2.71) dan masih adanya penyalahgunaan
anggaran di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Belu
merupakan indikasi bahwa tingkat pengawasan di Kabupaten Belu
masih rendah. Kondisi ini menyebabkan nilai pengawasan di
Indeks reformasi birokrasi menjadi paling rendah sebesar 1,48
(12,33% dari total nilai 12) di antara nilai variabel yang lain. Di
samping itu kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah masih
sekitar 9,11% (Tabel 2.67). Hal ini disebabkan karena potensi PAD
di Kabupaten Belu belum tergali secara optimal. Disisi lain belanja
tidak langsung pegawai Kabupaten Belu tahun 2020 mencapai di
atas 52,18%. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat
efektivitas

dan

Kabupaten Belu

efisiensi

penggunaan

anggaran

pemerintah

Kondisi ini akan menyebabkan terhambatnya

proses tata kelola pemerintahan Kabupaten Belu khususnya
pelayanan publik kepada masyarakat. Begitu pula manajemen
SDM yang belum optimal juga sangat mempengaruhi kinerja
akuntabilitas pemerintah daerah. Secara kualitas aparatus sipil
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negara di Kabupaten Belu belum memadai. Hal ini terlihat
disebabkan baru 43,61% ASN memiliki kualifikasi pendidikan S1
(Gambar 2.61). Namun penempatan ASN tersebut belum sesuai
dengan kompetensi dan belum berdasarkan hasil analisis jabatan,
analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan dan evaluasi
jabatan

sebagaimana

yang

diamanahkan

oleh

Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang manajemen pegawai.
Sehingga banyak pekerjaan yang belum dapat diselesaikan dengan
baik. Disisi lain secara kuantitas ASN juga belum memadai
dikarenakan adanya moratorium pengadaan pegawai, sehingga
jumlah ASN yang ada belum cukup memadai untuk mengatasi
beban kerja yang ada di Pemerintah Kabupaten Belu.
Kinerja pelayanan publik sudah baik yang ditunjukkan
dengan nilai IKM yang pada posisi 88,64 (Grafik 2.20) akan tetapi
baru disurvei hanya pada satu Organisasi Perangkat Daerah
(OPD).

Jika

dibandingkan

peningkatan.

Di

samping

pada
itu

Tahun

sistem

2018

mengalami

manajemen

informasi

Kabupaten Belu yang baru memiliki 13 aplikasi (Tabel 2.45) belum
terkelola dengan baik dan pelaksanaannya masih secara parsial di
masing-masing

OPD.

Kondisi

ini

akan

menghambat

proses

pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga menyebabkan tata
kelola pemerintahan belum dapat berjalan secara maksimal.
Untuk

mengoptimalkan

Reformasi

birokrasi

yang

telah

dilaksanakan seperti telah diuraikan diatas, penggunaan teknologi
informatika sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan
berbasis elektronik (SPBE) harus menjadi salah satu agenda yang
perlu mendapat perhatian serius guna mempercepat reformasi
birokrasi
penyajian

dalam
data,

semua
proses

aspek

pemerintahan

perencanaan,

yang

meliputi

pelaksanaan

dan

pengawasan terhadap pembangunan.
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Seluruh analisis permasalahan yang telah dilakukan itu juga
dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.
Tabel 4.5
Analisis Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan
di Kabupaten Belu
Pokok Permasalahan
1
Tata Kelola
Pemerintahan
Belum Optimal

Permasalahan
Akar Permasalahan
2
3
Reformasi
Birokrasi
Tingkat
Pengawasan
Pemerintah Daerah Masih Rendah
belum optimal
Akuntabilitas
masih
rendah
Penataan
Tata
Laksana masih rendah
Penataan
dan
Penguatan Organisasi
masih rendah
Manajemen
Perubahan
masih
rendah
Penataan
Sistem
Manajemen
SDM
masih rendah
Penataan Perundangundangan
masih
rendah
Kualitas
Pelayanan
Publik Belum Optimal
Belum
dilaksanakannya
SPBE

4.1.5 Analisis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Berdasarkan data dan informasi yang tersaji pada Bab II,
terlihat

Kinerja

Bidang

Pemberdayaan

Kabupaten Belu masih kurang,

Masyarakat

Desa

di

ini dilihat dari capaian status

desa, di mana masih ada 1 (satu) desa yang sangat tertinggal dan
24 desa tertinggal atau sebesar 36,23% dari total 69 desa. Peran
serta

masyarakat

adalah

bagian

sentral

dalam

strategi

pembangunan dalam segala bidang. Bila masyarakat mulai
berperan serta dalam seluruh aspek pembangunan, yaitu mulai
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dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan,
evaluasi,

hingga

penerimaan

manfaat,

maka

tujuan-tujuan

pembangunan akan tercapai pula dengan sendirinya. Masyarakat
desa di Kabupaten Belu memiliki porsi terbesar dari jumlah
penduduk yang ada. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat
desa menjadi perhatian penting dalam menunjang pembangunan.
Selain itu, masyarakat desa masih memegang budaya yang kuat
dalam kegiatan kesehariannya. Pemberdayaan berbasis budaya
lokal menjadi cara yang efektif untuk melibatkan peran serta
masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Belu.
Kurangnya peran serta masyarakat di Kabupaten Belu
disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia
aparatur desa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat
dan pendampingan dari perangkat daerah belum terintegrasi
secara baik, sebagaimana tersaji pada bagan berikut.
Diagram 4.5
Peta Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Belu
Rendahnya kualitas
sumber daya manusia
aparatur desa
Kinerja
pembangunan
pemberdayaan
masyarakat
desa masih
rendah

Masih
rendahnya
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
Pendampingan dari
perangkat daerah belum
terintegrasi secara baik
Sumber: Analisis data dalam Bab II

Dilihat dari diagram tersebut di atas, terbaca penyebab
rendah kinerja pemberdayaan masyarakat disebabkan adanya
beberapa permasalahan yang belum terselesaikan di Kabupaten
Belu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.
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Tabel 4.6
Analisis Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pokok Masalah
1
Kinerja
pembangunan
pemberdayaan
masyarakat desa
masih rendah

Masalah
2
Masih rendahnya
partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan

Akar Masalah
3
Rendahnya kualitas
sumber daya
manusia aparatur
desa
Pendampingan dari
perangkat daerah
belum terintegrasi
secara baik

4.2 Isu Strategis
Isu strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Belu
berasal dari permasalahan pembangunan yang diprioritaskan
untuk diselesaikan maupun dari dunia internasional, nasional
maupun regional. Berikut ini disajikan isu strategis daerah yang
memiliki pengaruh pada 5 (lima) tahun mendatang.
4.2.1 Isu Strategis Internasional
4.2.1.1 Ekonomi Digital
Ekonomi digital adalah suatu hal yang kompleks dan
merupakan fenomena yang baru muncul terkait dengan aspekaspek ekonomi mikro, ekonomi makro, dan teori organisasi dan
administrasi. Ekonomi digital akan menjelaskan perkembangan
dan pertumbuhan ekonomi beberapa dekade yang akan datang.
Komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasi pertama
kalinya

adalah

industri

TIK,

aktivitas

e-commerce

antar

perusahaan dan individu, distribusi digital barang-barang dan
jasa-jasa, dukungan pada penjualan-penjualan barang-barang
terutama sistem dan jasa-jasa yang menggunakan internet.
Di

Indonesia

Penggunaan

transaksi

e-banking

dalam

digital

semakin

transaksi

berkembang.

ekonomi

semakin

berkembang pesat. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia juga
ikut bersaing dalam dunia ekonomi digital.
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4.2.1.2 Revolusi Industri ke 4
Perkembangan
mengubah

dunia

ilmu

pengetahuan

sebagaimana

dan

revolusi

teknologi

generasi

telah

pertama

melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan
oleh kemunculan mesin. Salah satunya adalah kemunculan mesin
uap pada abad ke-18. Revolusi ini dicatat oleh sejarah berhasil
mengerek naik perekonomian secara dramatis di mana selama dua
abad setelah revolusi industri terjadi peningkatan rata-rata
pendapatan perkapita negara-negara di dunia menjadi enam kali
lipat.
Berikutnya, pada revolusi industri generasi kedua ditandai
dengan

kemunculan

pembangkit

tenaga

listrik

dan

motor

pembakaran dalam (combustion chamber). Penemuan ini memicu
kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dll yang
mengubah wajah dunia secara signifikan. Kemudian, revolusi
industri generasi ketiga ditandai dengan kemunculan teknologi
digital dan internet.
Pada revolusi industri generasi keempat, ditandai dengan
kemunculan super komputer, robot pintar, kendaraan tanpa
pengemudi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi
yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi
otak.
Pada era industri generasi keempat ini, ukuran besar
perusahaan

tidak

menjadi

jaminan,

namun

kelincahan

perusahaan menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dengan
cepat. Hal ini ditunjukkan oleh Uber yang mengancam pemainpemain besar pada industri transportasi di seluruh dunia atau
Airbnb yang mengancam pemain-pemain utama di industri jasa
pariwisata. Ini membuktikan bahwa yang cepat dapat memangsa
yang lambat dan bukan yang besar memangsa yang kecil. Oleh
sebab itu, perusahaan harus peka dan melakukan introspeksi diri
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sehingga mampu mendeteksi posisinya di tengah perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
4.2.1.3 Sustainable Development Goals (SDG’s)
Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan
kelanjutan dari konsep Millenium Development Goals (MDGs). SDGs
adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs.
SDGs adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam
rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan
dasar melalui keseimbangan pembangunan disektor ekonomi,
sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas
dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan
sosial,

partisipasi

masyarakat,

serta

terjaganya

kelestarian

lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang
pembangunan ekonomi di masa mendatang. SDGs berisikan 17
tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan mampu
menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh
dunia, baik negara maju dan negara berkembang.
Tujuan dan sasaran dalam SDGs sebagai berikut:
1.

Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimanamana;

2.

Mengatasi

kelaparan,

meningkatkan

gizi

mencapai
dan

ketahanan

mengembangkan

pangan,
pertanian

berkelanjutan;
3.

Memastikan

kehidupan

yang

sehat

dan

meningkatkan

kesejahteraan untuk semua pada segala usia;
4.

Menjamin

kualitas

pendidikan

inklusif

dan

adil

dan

meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;
5.

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan
dan anak perempuan;

6.

Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan
atas air dan sanitasi untuk semua;
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7.

Menjamin

akses

ke

energi

yang

terjangkau,

andal,

berkelanjutan dan modern untuk semua;
8.

Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara
berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan
yang layak untuk semua;

9.

Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan
industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan
inovasi;

10. Mengurangi ketimpangan di dalam suatu dan di antara
negara-negara;
11. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif,
aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan

pola

konsumsi

dan

pola

produksi

yang

berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim
dan dampaknya;
14. Konservasi
samudera

dan

penggunaan

berkelanjutan

sumber

daya

dan

kepesisiran

untuk

pembangunan

yang

berkelanjutan;
15. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan pemanfaatan
berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara
lestari, memerangi dan menghentikan proses penggurunan,
memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan
keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk
pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi
semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan
inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerja sama
global untuk pembangunan berkelanjutan.
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Secara garis besar, 17 (tujuh belas) tujuan SDGs di atas dapat
dikelompokkan dalam empat pilar yakni pembangunan manusia,
pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan
governance. Pilar pembangunan manusia menjadi isu penting
pemerintah

daerah,

peningkatan

derajat

yaitu

peningkatan

kesehatan

kualitas

masyarakat

pendidikan,

dan

mencapai

kesetaraan gender, serta memberdayakan semua perempuan dan
anak perempuan.
Upaya

pencapaian

SDGs

di

pilar

ekonomi

yakni

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan
kerja

untuk

menurunkan

angka

pengangguran

terbuka,

mendorong investasi, mendukung pengembangan ekonomi lokal
dan

pengembangan

industri

dengan

komoditas

unggulan,

memastikan ketahanan pangan. Sehingga dapat menurunkan
angka kemiskinan. Dari sisi infrastruktur akan mewujudkan kota
aman, nyaman, dan layak huni serta pengurangan kawasan
kumuh. Membangun infrastruktur pada kawasan strategis dan
pusat pertumbuhan.
Upaya pencapaian SDGs pada pilar pembangunan lingkungan
hidup

antara

lain

mengambil

tindakan

untuk

memerangi

perubahan iklim dan dampaknya, mengelola aset sumber daya
alam secara berkelanjutan, konservasi sumber daya alam dan
perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati, mengelola
ekosistem

yang

berkelanjutan

dan

menghentikan

hilangnya

keanekaragaman hayati.
Sedangkan tujuan dalam bidang governance, upaya mencapai
tujuan SDGs antara lain memastikan masyarakat dalam kondisi
yang aman, tertib dan tenteram, dan membangun organisasi/tata
kelola pemerintah daerah yang efektif dan akuntabel.
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4.2.2 Isu Strategis Regional
4.2.2.1 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
MEA adalah salah satu bentuk kerja sama antar anggota
ASEAN dalam bidang perekonomian. Polanya adalah dengan
mengintegrasikan

sistem

ekonomi

semua

negara

dengan

menciptakan perdagangan bebas. Tujuan dari MEA adalah agar
semua negara anggota memiliki tingkat perekonomian yang sama
sehingga

tidak

menimbulkan

kesenjangan

dan

kemiskinan.

Program ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan negara
agar lebih maju, MEA dipersiapkan untuk mewujudkan entitas
wawasan ASEAN 2020.
Ciri-ciri sistem MEA di beberapa negara ASEAN:
1. Pembangunan bidang ekonomi yang merata
Pengertian MEA memiliki tujuan agar tiap negara memiliki
kesempatan yang sama dalam perdagangan. Jadi tidak hanya
negara maju saja yang bisa mengembangkan ekspansinya,
yang masih berkembang pun memiliki kesempatan yang sama.
Ini akan menciptakan suasana yang saling melengkapi.
2. Ekonomi bersifat kompetitif
Karena fungsi dari MEA adalah mewujudkan perdagangan
yang bebas, maka kompetisi yang diciptakan pun semakin
pesat karena setiap negara memiliki kesempatan yang sama
dan bebas mengembangkan kerja sama ekonomi. Inilah yang
dinamakan integrasi yang mana industri bisa mengembangkan
pasar tanpa batasan negara. Karena itulah negara harus
memiliki modal yang cukup agar menginspirasi dampak dari
MEA.
3. Daerah ekonomi terintegrasi
Dengan adanya program ini dijelaskan bahwa setiap anggota
memiliki kebebasan cukup besar untuk mengembangkan
pasar.

Ini

bisa

dimanfaatkan

oleh

beberapa

negara

berkembang untuk memperkenalkan produk terbaiknya ke
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berbagai negara. Dengan begitu maka pemerataan ekonomi
bisa tercapai. Untuk persiapan harus dilakukan sedari dini
agar di tahun 2020 sudah diketahui tindakan yang akan
dilakukan.
4.2.3 Isu Strategis Nasional
Kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
merupakan

satu

kesatuan

dalam

sistem

perencanaan

pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah yang
merupakan

satu

kesatuan

dari

perencanaan

pembangunan

nasional yang dituangkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024
menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Belu.
Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Belu diperlukan adanya
keselarasan dengan RPJMN. Keselarasan antara RPJMD dan
RPJMN 2020-2024 dapat dilakukan dengan menyelaraskan antara
dokumen RPJMN 2020-2024 dengan dokumen RPJMD Kabupaten
Belu 2021-2026.
Dalam pencapaian target pembangunan nasional, pemerintah
menetapkan beberapa kegiatan strategis pembangunan untuk
Provinsi NTT. Kegiatan strategis tersebut termuat dalam Buku IV
RPJMN 2020-2024 sebagai berikut.
Dalam

Tahun

2020-2024,

pembangunan

Wilayah

Nusa

Tenggara akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan
sektor

unggulan;

Pengembangan

(2)

Pengembangan

kawasan

perkotaan;

kawasan
(4)

strategis;

Pembangunan

(3)

desa,

kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan
kawasan perbatasan; (5) Penataan kelembagaan dan keuangan
daerah, sebagai berikut:
1. Pengembangan sektor unggulan
Proyek prioritas yang dilaksanakan pada Tahun 2020-2024
antara lain sebagai berikut:
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a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara
yaitu: kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, tebu, garam, tembaga,
emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap, dengan
fokus komoditas yaitu: kopi, kelapa, lada, pala, cengkeh, tebu,
garam, dan perikanan budidaya.
b. Pengembangan

sentra

produksi

pertanian,

perkebunan,

peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan
Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat
Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
c. Pengolahan sumber daya alam yang dihasilkan dari sentra
produksi Perikanan di SKPT/WPP antara lain SKPT Sumba
Timur, SKPT Rote Ndao, WPP 573 (Samudera Hindia Selatan
Jawa – Laut Timor Barat), WPP 713 (Selat Makassar, Teluk
Bone, Laut Flores, dan Laut Bali), dan WPP 714 (Teluk Tolo dan
Laut Banda).
2. Pengembangan Kawasan Strategis
Proyek prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024
antara lain:
a. Destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah
satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui
sektor jasa yaitu DPP Labuan Bajo;
b. Pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut,
sungai,

darat

dan

udara

yang

terintegrasi

antara

lain

pembangunan Jalan Lingkar/Trans Pulau dan jalan akses ke
kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, Jalan Akses DPP
Labuan Bajo, Jalan Paralel Perbatasan Sektor Timur Pos
Perbatasan

Motaain

dan

Perbatasan

Sektor

Barat

Motamasin,
NTT,

pembangunan

pengembangan

Jalan

Pelabuhan

Labuan Bajo, dan Bandara Labuan Bajo;
c. Penyediaan outlet untuk komoditas mentah maupun barang
hasil olahan di Nusa Tenggara direncanakan berlokasi di
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pelabuhan feeder yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu
Pelabuhan Tenau Kupang;
d. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
e. Peningkatan

kualitas

SDM

khususnya

peningkatan

akses

layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional
pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai
Latihan Kerja, seperti:
1) Pengembangan SMK di wilayah Nusa Tenggara secara
keseluruhan berjumlah 183 SMK yang mendukung sektor
agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni
dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan
pertambangan;
2) Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki program studi
vokasi dilakukan di 15 perguruan tinggi yang mendukung
sektor industri (Ekonomi kreatif, khususnya otomotif dan
manufaktur di Nusa Tenggara Timur), konstruksi, pariwisata
dan pertanian;
3) Pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 13 unit yang
tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga
kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil,
buruh petani, buruh konstruksi gedung, dan manajer umum
perdagangan;
4) Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah
Nusa Tenggara.
3. Pengembangan Kawasan Perkotaan
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 20202024 adalah Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Kupang.
4. Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi,
Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan
a. Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat
pertumbuhan wilayah. percepatan pembangunan daerah
tertinggal

dilakukan

dengan

fokus

pada

pemenuhan
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pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis
komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital,
dan pengembangan infrastruktur di 13 kabupaten tertinggal
di Provinsi Nusa Tenggara

Timur. Dari 13 kabupaten

tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 9
kabupaten yang termasuk dalam koridor kewilayahan, yaitu:
koridor pertumbuhan: Manggarai Timur dan Kupang; dan
koridor pemerataan, antara lain: Belu, Sumba Barat, Sumba
Timur, Malaka, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan,
dan Sumba Tengah;
b. Pembinaan

dan

keberpihakan

dari

K/L

serta

pelaku

pembangunan lainnya dilaksanakan terhadap 62 daerah
tertinggal yang telah terentaskan

Tahun 2019, selama

maksimal 3 tahun (2020–2022) yaitu Ende, Manggarai,
Manggarai Barat, Nagekeo, dan Timor Tengah Utara;
c. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di
kecamatan perbatasan pada 38 kecamatan lokasi prioritas
(Lokpri)) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
d. Pengembangan
komoditas

ekonomi

unggulan

di

kawasan
PKSN

perbatasan
Atambua

berbasis

dan

PKSN

terpadu

untuk

Kefamenanu;
e. Percepatan

pembangunan

desa

secara

mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa
yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan
kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa
dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa
digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan;
peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola
pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan
dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan
penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal
dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan

IV-38

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

batas desa serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes);
f. Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
melalui penguatan sinergi antar kampung berbasis komoditas
unggulan

yang

terintegrasi

dengan

Badan

Usaha

Milik

Kampung (BUMKam) Bersama di KPPN Ngada, KPPN Manggarai
Barat, KPPN Sumba Timur;
g. Revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi
Kobalima Timur/Taniu Manu di Kabupaten Malaka, Kawasan
Transmigrasi Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara dan
Kawasan Transmigrasi Melolo di Kabupaten Sumba Timur;
h. Penanganan stunting dengan lokus prioritas pada tahun 2020
mencakup 21 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(NTT);
i. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui
Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu
Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024
yaitu 15,69 persen di NTT; dan
j. Pengarusutamaan

penanggulangan

bencana

dan

adaptasi

perubahan iklim yang meliputi:
1) Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Kepulauan
Nusa Tenggara;
2) Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah
kepulauan;
3) Peningkatan konservasi hutan.
k. Pengembangan Kawasan Perkotaan Proyek prioritas yang akan
dilaksanakan pada Tahun 2020-2024 dalam mendukung
pelaksanaan otonomi daerah antara lain sebagai berikut:
1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di
daerah secara penuh dan konsisten;
2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan
perizinan, terutama investasi;
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3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang
lebih efisien dan efektif;
4) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE);
5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen
pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan,
manajemen

kawasan

ekonomi,

manajemen

investasi

terutama kerja sama pemerintah dan swasta, manajemen
kawasan pariwisata dan lainnya;
7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan;
9) Pengembangan kerja sama antar daerah, dan
10) Penguatan kerja sama, kemitraan dan kolaborasi multi
pihak;
11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu pada Kabupaten
Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ende,
Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur,
Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Kabupaten
Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan,
dan Kabupaten Malaka;
12) Perluasan
prioritas

kepemilikan
Kabupaten

akta
Sikka,

kelahiran

dengan

target

Rote

Ndao,

Kabupaten

Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat,
Kabupaten Manggarai, Kota Kupang, Kabupaten Ngada, dan
Kabupaten Sabu Raijua;
13) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi:
a) Peningkatan

efektivitas

instrumen

pengendalian

pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
b) Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
c) Penyediaan RDTR Kawasan Perbatasan Negara;
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d) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara
nasional;
e) Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi
pelanggaran pemanfaatan ruang;
f) Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang
diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan

serta

wilayah

sekitarnya

termasuk

di

kawasan transmigrasi;
g) Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan non
hutan dalam skala kadastral;
h) Penetapan delineasi batas wilayah adat;
i) Pembentukan bank tanah;
j) Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
k) Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
14) Pemenuhan

Standar

Pelayanan

Minimal

kebencanaan

melalui:
a) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah (salah satunya
melalui

pemanfaatan

Pusat

Operasi

Penanggulangan

Data

Bencana

dan

Pengendalian

(PUSDALOPS

PB),

masyarakat dan logistik kebencanaan;
b) Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah
rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
c) Peningkatan

investasi

mitigasi

struktural

dan

non

struktural untuk pengurangan risiko bencana; dan
d) Meningkatkan

riset-riset

dan

jangkauan

informasi

dampak perubahan iklim Provinsi NTT dan kemampuan
adaptasinya.
15) Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon, yang
meliputi:
a) Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian
pangan terutama padi;
b) Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan;
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c) Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi
pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada
lokasi rawan bencana alam;
d) Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta
perlindungan kawasan hutan;
e) Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi
pada lahan bekas tambang;
f) Penerapan

kaidah-kaidah

ekowisata

dan

pariwisata

berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata;
g) Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya
alam dan lingkungan hidup;
h) Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan
berbahaya beracun secara terpadu;
i) Pengembangan

sarana

dan

prasarana

transportasi

massal;
j) Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk
mempertahankan luas tutupan hutan dan mengonservasi
sumber daya air; dan
k) Pengembangan

sarana

dan

prasarana

transportasi

massal.
5. Inovasi Daerah (SIDa)
Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda
yang

sangat

penting

dalam

mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang
berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar
aktor

pembangunan

merupakan

faktor

kunci

keberhasilan

peningkatan daya saing.
Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah
satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi
proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi. SIDa
merupakan agenda nasional sesuai dalam Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
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Nasional (RPJN) Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 18
tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan,
dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Setiap daerah
harus melakukan beberapa poin penting tentang penguatan SIDa,
yaitu:
1. Kebijakan membuat tim koordinasi dan roadmap SIDa,
2. Penataan SIDa baik kelembagaan maupun sumber daya SIDa,
3. Mengembangkan SIDa melalui potensi lokal,
4. Melakukan koordinasi dan pelaporan SIDa hingga pemerintah
pusat.
SIDa mempunyai peranan yang sangat strategis dalam upaya
peningkatan

kualitas

regulasi

dan

kebijakan

pemerintahan

daerah, melalui kegiatan kelitbangan yang terdiri dari kegiatan
penelitian,

pengkajian,

pengembangan,

perekayasaan

dan

pengoperasian yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh OPD
yang

melaksanakan

fungsi

penelitian

dan

pengembangan.

Berkenaan dengan hal tersebut telah ditetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri
Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03
Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem
Inovasi Daerah (SIDa).
Sehubungan
kebijakan

dengan

pembangunan

hal
daerah

tersebut,

dalam

diperlukan

perumusan

langkah-langkah

sebagai berikut:
1. Memperkuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dengan berbasis kelitbangan,
2. Mengarahkan

kegiatan

kelitbangan (penelitian,

pengkajian,

pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) berdasarkan
visi, misi, strategi dan kebutuhan daerah,
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3. Mengarahkan kegiatan kelitbangan sesuai arah dan kebutuhan
perumusan kebijakan pemerintahan daerah,
4. Mengarahkan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan
Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan
Minimal atau disingkat SPM merupakan ketentuan mengenai jenis
dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah
wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintah
wajib yang diselenggarakan pemerintah. Urusan pemerintah wajib
yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi
jenis SPM terdiri atas:
1. Pendidikan
Layanan dasar SPM terdiri dari:
a. Pendidikan anak usia dini
b. Pendidikan dasar
c. Pendidikan kesetaraan
2. Kesehatan
Layanan dasar SPM terdiri dari:
a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
d. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
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3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Layanan dasar SPM terdiri dari:
a. Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Layanan dasar SPM terdiri dari:
a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi
korban bencana kabupaten
b. Fasilitasi

penyediaan

rumah

yang

layak

huni

bagi

masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah
daerah
5. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Layanan dasar SPM terdiri dari:
a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
b. Pelayanan informasi rawan bencana
c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
d. Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana
e. Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban
6. Sosial
Layanan dasar SPM terdiri dari:
a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di
luar panti
b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan
dan pengemis di luar panti
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana bagi korban bencana
Setiap SPM memiliki standar teknis masing-masing yang
sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang
dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia
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kesejahteraan

sosial,

dan

petunjuk

teknis

atau

tata

cara

pemenuhan standar.
4.2.4 Isu Strategis Provinsi
Visi NTT adalah mewujudkan

NTT

bangkit

menuju

masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan
yang bersifat inklusif dan berkelanjutan (inclusive and sustainable
development).
melakukan

Visi

ini

kegiatan

merupakan

kerangka

pembangunan

acuan

menuju

untuk

peningkatan

kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip “inklusif”, yakni
melibatkan

semua

stakeholders

dan

berkelanjutan

dengan

merujuk pada empat pilar pembangunan ekonomi, aspek sosial,
lingkungan, dan kelembagaan. Permasalahan yang dihadapi yang
menjadi

kendala

dalam

mewujudkan

misi

kesejahteraan

masyarakat adalah:
A. Pertumbuhan

dan

Pemerataan

Pembangunan

Yang

Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan taraf
hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan berusaha,
perkembangan

struktur

ekonomi

yang

lebih

seimbang

dan

memungkinkan terjadinya pemerataan pembangunan. Ekonomi
NTT pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,16% (yoy), sedikit
melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar
5,17% (yoy), meskipun masih lebih tinggi dibandingkan nasional
yang tumbuh 5,07% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh
konsumsi, terdiri dari konsumsi rumah tangga, lembaga nonprofit, rumah tangga dan pemerintah yang seluruhnya tumbuh
meningkat

serta

pembentukan

modal

tetap

bruto/investasi.

Investasi dan ekspor yang sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi
perannya sangat kecil akibat dari neraca perdagangan defisit.
Rendahnya pertumbuhan ekonomi berdampak pada rendahnya
pengeluaran per kapita penduduk yang mencapai Rp. 7.320.000,jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp.10.660.000,-

IV-46

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita
mencapai hanya sekitar 0,30% dari rata-rata nasional.
Pertumbuhan

dan

pemerataan

pembangunan

harus

mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang
ada. Sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya
dukung

yang

terbatas.

Pembangunan

ekonomi

yang

tidak

memerhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan
menimbulkan

permasalahan

pembangunan

dikemudian

hari.

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memperbaiki mutu
kehidupan

dengan

tetap

mempertimbangkan

daya

dukung

lingkungan dan ekosistem pendukung kehidupannya.
B. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak
dan Nelayan Yang Berkelanjutan
Pertanian menghadapi masalah di mana kontribusi pangsa
sektor

pertanian

terhadap

perekonomian

terus

mengalami

penurunan dibarengi dengan penurunan tenaga kerja di sektor ini
dengan

persoalan

komoditi

produksi,

pertanian.

distribusi

Walaupun

sektor

dan

fluktuasi

pertanian

harga
sebagai

penyumbang utama PDRB terbesar, namun fakta menunjukkan
bahwa kontribusinya terhadap PDRB NTT terus menurun dari
angka 40% pada tahun 2000-an menjadi 29,65% pada tahun
2017. Menurut Bank Indonesia, struktur ekonomi NTT pada
Triwulan I 2018 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian,
kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 28,87%.
Dari keseluruhan luas (NTT dalam angka, 2017) Provinsi NTT
47.931,54 km2 atau 4.739.174 Ha lahan kering ada sekitar 3 juta
Ha lahan kering. Potensi lahan kering yang potensial untuk
pertanian

adalah

1,5

juta

Ha

dan

ada

potensi

padang

penggembalaan untuk pengembangan peternakan dan sumber
pakan seluas 422.722 Ha (RPJMD, 2018). Namun, luas lahan
kritis dan terlantar terus meningkat mencapai 2.926.215,80 atau
70% pada Tahun 2017 dibandingkan dengan 2.109.496 Ha atau
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44,55% pada tahun 2004 dan 46% (2.667.705 Ha.) dari luas NTT
pada tahun 2006.
Pemanfaatan potensi perikanan tangkap baru mencapai
sekitar 40%. Pemanfaatan potensi laut tersebut dominan untuk
penangkapan ikan seperti ikan tuna, cakalang, plagis, dan
berbagai jenis ikan lainnya terutama di wilayah laut 0-12 mil
(Dinas Perikanan Provinsi NTT). Berdasarkan pengelolaan dan
capaian sampai saat ini, maka potensi ekonomi perikanan tangkap
dan budidaya rumput laut belum dimanfaatkan secara optimal.
Pengembangan pertanian baik lahan kering maupun lahan basah
terkendala

oleh

terbatasnya

ketersediaan

dan

pemanfaatan

teknologi baik di sektor hulu maupun hilir, rendahnya indeks
pertanaman

(masa

tanam

yang

pendek),

rendahnya

akses

petani/nelayan ke sumber-sumber pembiayaan.
Tenaga kerja produktif sektor pertanian diperkirakan akan
semakin berkurang di masa yang akan datang karena dianggap
kurang memberikan nilai tambah yang cukup atau kurang
menjanjikan.

Tingkat

pengetahuan

dan

keterampilan

teknis

penyuluh dan petani, peternak dan nelayan juga masih sangat
perlu ditingkatkan bukan hanya untuk memproduksi komoditi
dalam jumlah dan kualitas yang lebih baik tetapi juga lebih
bernilai komersial. Kapasitas SDM di bidang pertanian juga masih
rendah dan terus menurun jumlahnya. Jumlah petani pada tahun
2016 adalah 61,67% dari total jumlah penduduk di mana 60,65%
hanya tamat SD dan sebagiannya lagi tidak tamat SD.
Pembangunan sektor pertanian menghadapi masalah belum
tersedianya industri perbenihan/pembibitan untuk mempercepat
kapasitas produksi. Produktivitas pertanian dan pendapatan
petani akan dapat ditingkatkan, jika ada perbaikan penguatan
kelembagaan pengelola dan pendukung pertanian. Pergeseran dan
perbaikan

sistem

intermedier/semi

produksi

pertanian

komersial

atau

dari

sub

komersial

sistem
yang

dan
akan
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meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari sektor pertanian.
Keamanan dan cadangan pangan melalui penanganan distribusi,
keamanan, akses, dan cadangan yang belum optimal. Perlu ada
penataan dan perbaikan rantai tata niaga produk sektor pertanian
dengan

menyederhanakan

atau

memperpendek

rantai,

memperkuat kelembagaan dan melalui kelompok posisi tawarnya.
Kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan dalam bidang
kewirausahaan perlu ditingkatkan.
C. Percepatan

Penanggulangan

Kemiskinan

dan

Masalah

Sosial
Jumlah penduduk miskin di NTT adalah sebesar 1.134.74
ribu orang atau sebesar 21,38% yang menurun dibandingkan
dengan tahun 2015 yaitu 1.159.84 ribu orang atau sekitar
22,62%. Data ini menunjukkan penurunan yang masih sangat
kecil dan lambat, yakni sebesar 1,24%. Persoalan kemiskinan yang
dihadapi juga terkait dengan tingkat kedalaman dan keparahan
kemiskinan.

Sehubungan

dengan

itu,

penurunan

jumlah

penduduk miskin juga terkait dengan bagaimana mengurangi
tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta kemampuan
memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di antaranya
ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan,
kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik
dan

sanitasi.

Sehubungan

dengan

kompleksnya

masalah

kemiskinan, maka upaya penurunan harus dilakukan secara
terpadu dengan melibatkan pemerintah, swasta, kelembagaan
sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

D. Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
NTT adalah Provinsi dengan sebelas jenis bencana, baik
bencana yang dipicu oleh kejadian alam, non-alam maupun
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bencana sosial. Selama 60 tahun terakhir, NTT sudah mengalami
kurang lebih 651kejadian bencana dengan korban jiwa lebih dari
6000 (DIBI 2017). Sebanyak 75% dari bencana-bencana tersebut
adalah bencana hidrometeorologi, seperti banjir, kekeringan,
kebakaran hutan dan lahan, angin topan, gelombang ekstrem, dan
sebagainya, yang dipicu oleh iklim. Dengan demikian, perubahan
iklim akan mempengaruhi kekerapan dan keparahan bencana.
Walaupun tidak menyebabkan korban jiwa sebanyak bencana
geologis (gempa bumi, tsunami, letusan gunung api), tetapi
bencana

hidrometeorologi

merusak

aset-

aset

penghidupan

masyarakat dan terjadi secara musiman. Jenis bencana akan
memperburuk

kemiskinan

bila

tidak

diatasi

dengan

baik.

Sehubungan dengan itu, maka pembangunan yang dilaksanakan
harus mengeliminasi dampak bencana akibat perubahan iklim.
E. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT
Peningkatan kualitas hidup masyarakat diukur dari Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting
untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas
hidup

manusia

(masyarakat/penduduk).

IPM

menjelaskan

bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam
memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Pembangunan manusia di NTT terus mengalami kemajuan
yang ditandai dengan terus meningkatnya IPM NTT. Pada tahun
2017, IPM NTT telah mencapai 63,73. Angka ini meningkat
sebesar 0,60 poin dibandingkan dengan IPM NTT pada tahun 2016
sebesar

63,13.

Komponen

pembentuk

IPM

juga

mengalami

peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup
hingga 66,07 tahun, meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun
sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk
bersekolah

selama

13,07

tahun,

meningkat

0,10

tahun

dibandingkan dengan tahun 2016. Sementara itu, penduduk usia
25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan
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selama 7,15 tahun, meningkat 0,13 tahun dibandingkan tahun
sebelumnya.

Pengeluaran

per

kapita

(harga

konstan

2012)

masyarakat telah mencapai Rp. 7.350.000,- dan pada tahun 2017,
meningkat Rp. 228.000,- dibandingkan tahun sebelumnya. Namun
peningkatan IPM NTT masih terpaut jauh jika dibandingkan
dengan rata-rata Nasional sebesar 70,81%.
F. Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah,
karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan
terhadap

sistem

menyangkut

penyelenggaraan

aspek

penataan

pemerintahan,

kelembagaan,

terutama

hukum

dan

ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia aparatur. Reformasi
birokrasi

merupakan

transformasi

segenap

aspek

dalam

manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas
tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas,
berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik,
netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan
kode

etik

dilakukan

aparatur
melalui

negara.
berbagai

Upaya

mewujudkan

penataan

reformasi

kelembagaan

dan

pembenahan sistemnya.
Penataan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan
beberapa hal penting yang berhubungan dengan pencapaian
tujuan organisasi, di antaranya: peningkatan efektivitas dan
efisiensi organisasi, peniadaan tumpang-tindih kewenangan dan
mempermudah koordinasi dalam struktur baru. Manfaat dari
penataan

kelembagaan

yang

right-sizing

adalah

tanggapan

terhadap permasalahan terkait pekerjaan menjadi lebih cepat,
sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan motivasi kerja dan
perbaikan atau peningkatan hubungan kerja yang harmonis di
antara

pegawai,

baik

secara

vertikal

maupun

horizontal.

Akuntabilitas juga menjadi lebih baik terlebih karena kompetensi
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pegawai tepat sasaran dan menjamin kualitas kinerja yang sesuai
harapan.

Right-sizing

organisasi

bukan

semata

terkait

pengurangan struktur tetapi juga melakukan revitalisasi dan
penajaman tugas dan fungsi.
Tinjauan

atas

analisis

jabatan

diperlukan

agar

pola

penentuan dan peningkatan pejabat yang kurang tepat sasaran
seperti yang selama ini telah dilakukan bisa diperbaiki. Pola
perekrutan yang tidak memperhatikan relevansi keahlian, latar
belakang pendidikan, serta karakter kerja calon pejabat dengan
jabatan yang diemban harus segera dihentikan. Dampak buruk
dari “kebiasaan lama” ini adalah peran dan kinerja pejabat atau
pegawai pemerintahan menjadi tidak maksimal, di saat yang sama
pengeluaran organisasi terkait para pejabat tersebut menjadi tidak
efektif.
Tinjauan analisis jabatan dan beban kerja diperlukan agar
kinerja

individu

dan

organisasi

dapat

dioptimalkan.

Restrukturisasi menjadi langkah berikut yang wajib dilakukan
sebagai tindak lanjut dari hasil analisis jabatan dan beban kerja.
Dengan demikian, harapan akan terbentuknya tim kerja yang
kuat berdasarkan kompetensi dan jaminan kinerja organisasi yang
mumpuni dapat diwujudkan. Untuk menjamin pekerjaan sesuai
rencana, maka perlu penerapan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SOP bermanfaat
sebagai

tatalaksana

pemerintahan

untuk

membantu kinerja

pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan
kepada masyarakat. Kenyataannya, SOP-AP yang telah ditetapkan
belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan
tugas. Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat
Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit
dikontrol

dan

dikoordinasikan

mulai

dari

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang berdampak pada
biaya

yang

sangat

mahal.

Reformasi

birokrasi

juga

perlu
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menerapkan

sistem

e-government

untuk

mengintegrasikan

Perangkat Daerah (PD) dalam satu sistem secara digital sehingga
terjamin

penyelenggaraan

transparan,

adil

dan

manajemen

akuntabel.

Hal

pemerintahan
ini

berdampak

yang
pada

terstandarisasinya proses penyelenggaraan pemerintahan serta
tertatanya produk hukum daerah dan mencegah tumpang-tindih
antara regulasi-regulasi yang memiliki tujuan yang sama.
G. Dampak COVID-19
Kontraksi yang terjadi pada perekonomian NTT, tidak saja
disebabkan dampak COVID-19 pada skala regional NTT, tetapi
disebabkan pula kontraksi perekonomian nasional dan global.
Dengan demikian dampak COVID-19 terhadap perekonomian NTT
bersifat masif dan terstruktur. Dampak seperti ini berpengaruh
seketika dan langsung, utamanya pada lapisan masyarakat bawah
atau tenaga kerja yang berpendapatan tidak tetap. Golongan
masyarakat bawah dan tenaga kerja berpendapatan tidak tetap
tersebut, akibat pembatasan yang dilakukan untuk mencegah
penyebaran COVID-19, seketika mengalami kehilangan sumber
pendapatan. Dampaknya terlihat langsung pada sisi pengeluaran,
di mana pengeluaran konsumsi rumah tangga menurun tajam.
Mengingat PDRB sisi pengeluaran yang berasal dari pengeluaran
konsumsi rumah tangga relatif besar yaitu 46,56% (2019), maka
penurunan tajam pada pengeluaran konsumsi rumah tangga
mengakibatkan kontraksi ekonomi yang cukup besar. Dari sisi ini,
isu strategis yang perlu dikedepankan adalah menyediakan
secepat mungkin sumber pendapatan bagi masyarakat lapis
bawah dan golongan pekerja yang berpendapatan tidak tetap dan
golongan angkatan kerja yang bekerja tetapi tidak memperoleh
upah. Dalam jangka pendek kelompok ini sangat membutuhkan
pekerjaan yang bersifat renumerasi. Untuk itu program pemulihan
ekonomi selayaknya didorong melalui skim program yang berbasis
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bantuan

sosial

dan

pemberdayaan

ekonomi

pada

aktivitas

ekonomi yang cepat menghasilkan.
Selain itu, dari sisi pelaku ekonomi, perekonomian NTT
sejatinya ditopang oleh sektor UMKM. Pada situasi perekonomian
mengalami kontraksi, pelaku ekonomi korporasi cenderung pasif.
Pada sisi lain, pelaku ekonomi UMKM justru menunjukkan sikap
yang lebih agresif. Di NTT, pada triwulan I 2020, penyaluran kredit
perbankan ke UMKM sebesar Rp. 11,86 triliun; sementara ke
korporasi hanya sebesar Rp. 1,94 triliun. Hal ini menunjukkan
dalam

masa-masa

sulit

seperti

ini,

UMKM

lebih

responsif

dibanding korporasi. Dilihat dari lapangan usahanya, penyaluran
kredit perbankan untuk UMKM sebagian besar (Rp. 7,45 triliun)
pada perdagangan besar/eceran dan sisanya untuk pertanian,
listrik/gas/air

minum,

akomodasi,

makanan/minuman

dan

konstruksi. Sementara untuk korporasi pada lapangan usaha
konstruksi

dan

perdagangan

besar/eceran.

Fakta

ini

menunjukkan bahwa jangkauan UMUM untuk lapangan usaha
lebih luas dibanding korporasi. Kelebihan UMKM seperti perlu
dimanfaatkan lebih lanjut untuk kepentingan pemulihan ekonomi
NTT. Ke depan, masih tersedia likuiditas yang cukup besar, baik
melalui

sektor

perbankan

maupun

pemerintahan,

untuk

membiayai pengembangan usaha UMKM. Dari sisi ini, isu strategis
yang patut dikedepankan adalah penguatan UMKM sebagai
penggerak utama pemulihan ekonomi NTT. Dengan pembatasan
sosial yang masih akan berlangsung, fleksibilitas yang dimiliki
UMKM untuk tetap berproduksi pada sektor perdagangan eceran,
pertanian dan industri pengolahan, kerajinan, makanan/minuman
dan akomodasi, sangat diperlukan untuk mendorong pemulihan
ekonomi. Untuk itu, penguatan pada sisi produksi dan demand
(pasar) perlu terus didorong.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa, dalam situasi
pembatasan aktivitas sosial, UMKM yang berbisnis melalui sistem
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jaringan dapat tumbuh dan berkembang. Dengan demikian,
penguatan pada sisi produksi dan demand (pasar) hendaknya
diarahkan pada pengembangan market place bagi UMKM, sehingga
terjadi ekstensifikasi, baik dari sisi jumlah UMKM maupun
produksi; dan juga terjadi intensifikasi (peningkatan produktivitas)
melalui perbaikan teknologi produksi dan sistem pemasaran
berbasis jaringan.
H. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nusa Tenggara Timur
Berdasarkan

telaah

rencana tata ruang wilayah yang

tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 diketahui bahwa
pada Bagian kedua Rencana Sistem Kegiatan Pasal 8 disebutkan
bahwa pengembangan sistem kegiatan di Wilayah Provinsi Nusa
Tenggara Timur terdiri atas:
a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN): Kota Kupang;
b. Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp): Kota Waingapu
(Kabupaten Sumba Timur) dan Kota Maumere (Kabupaten
Sikka);
c. Pusat Kegiatan Wilayah

(PKW): Kota Soe (Kabupaten Timor

Tengah Selatan, Kota Kefamenanu (Kabupaten Timor Tengah
Utara), Kota Ende (Kabupaten Ende), Kota Ruteng (Kabupaten
Manggarai) dan Kota Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai
Barat);
d. Pusat Kegiatan Wilayah

Promosi (PKWp) : Kota Tambolaka

(Kabupaten Sumba Barat Daya), Kota Bajawa (Kabupaten
Ngada),

Kota

Waikabubak

Larantuka
(Kabupaten

(Kabupaten
Sumba

Flores

Barat),

Timur,

Kota

Kota

Atambua

(Kabupaten Belu) dan Kota Mbay (Kabupaten Nagekeo);
e. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : Kota Oelamasi (Kabupaten
Kupang), Kota Ba’a (Kabupaten Rote Ndao), Kota Seba
(Kabupaten Sabu Raijua), Kota Leoleba (Kabupaten Lembata),
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Kota Kalabahi (Kabupaten Alor), Kota Waikabul (Kabupaten
Sumba Tengah dan Kota Borong (Kabupaten Manggarai
Timur); dan
f.

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN): Kota Atambua
(Kabupaten Belu), Kota Kefamenanu (Kabupaten Timor Tengah
Utara) dan Kota Kalabahi (Kabupaten Alor).
Mengacu pada Arahan Sistem kegiatan dalam Struktur Ruang

Wilayah

Provinsi

NTT

tersebut

kedudukan Kabupaten Belu
Atambua

sebagai

PKSN

di

atas,

sangat
yang

diketahui

bahwa

strategis dengan Kota

berfungsi

sebagai

pusat

pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Negara RI-RDTL.
4.2.5 Isu Strategis Lokal
Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus
diperhatikan

atau

dikedepankan

dalam

perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas
(daerah/masyarakat) di masa datang. suatu kondisi/kejadian yang
menjadi

isu

strategis

adalah

keadaan

yang

apabila

tidak

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan
peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam
jangka panjang.
4.2.5.1 RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2005 – 2025
Rancangan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021–2026 ini
mengacu pada Sasaran Pokok RPJPD lima tahun keempat. Secara
detail arah pembangunan pada periode terakhir RPJPD tersebut
disampaikan dalam paparan berikut.
Lima Tahun Keempat (2020-2025)
Berlandaskan

pelaksanaan,

pencapaian,

dan

sebagai

keberlanjutan RPJMD ke-3, maka RPJMD ke-4 merupakan
puncak

pembangunan

pembangunan

daerah

daerah
yakni

dengan

“BELU

terwujudnya

SEBAGAI

visi

KABUPATEN

IV-56

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

PERBATASAN YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA
2025” sesuai arahan pembangunan jangka panjang Kabupaten
Belu 2005-2025 dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber
daya pembangunan yang ada melalui percepatan pembangunan di
berbagai

bidang

dengan

struktur

perekonomian

menekankan
yang

semakin

kepada

terbangunnya

kokoh

berlandaskan

keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan
berdaya saing, dengan tetap mempertimbangkan pembangunan
daerah yang berkelanjutan dan reformasi birokrasi yang lebih
seusai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,
bersih,

berwibawa

diamanatkan

dalam

dan

bertanggungjawab

peraturan

sebagaimana

perundang-undangan

yang

berlaku. Pada RPJMD ke-4 ini, tahapan dan prioritasnya pada
pemantapan pembangunan pada semua aspek sehingga pada
akhir tahun RPJMD ke-4 kesejahteraan masyarakat Kabupaten
belu terwujud sesuai dengan rencana.
Tabel 4.7
Target dan Capaian IKU RPJMD Periode ke-4
No
1
2
3
4
5
6

2020
Target
Capaian
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
66,77
62,68
Angka Harapan Hidup (AHH)
68,77
64,61
Pendapatan Per Kapita atas dasar PDRB HB Rp 19.749.794 Rp 20.395.271
Laju Pertumbuhan Ekonomi
6,68%
0,40%
Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)
2,67%
7,42%
Penduduk Miskin
10,82%
15,37%
Uraian

2024
%
Target
93,87%
71,09
93,95%
70,69
103% Rp 25.186.756
5,99%
7,77%
35,98%
1,81%
70,40%
9,13%

Sumber: Perubahan RPJPD Kabupaten Belu 2005-2025

4.2.5.2 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belu
Penataan

ruang

Kabupaten

Belu

yang

mengacu

pada

Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 tahun 2020 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu tahun 2020-2040
bertujuan untuk mewujudkan ruang Kabupaten Belu yang

IV-57

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

produktif dan berkualitas sebagai pusat distribusi barang dan jasa
serta kawasan perbatasan negara yang maju dan mandiri berbasis
pertanian. Pada Bab V RTRW Kabupaten Belu, ditetapkan
Kawasan

Strategis

Kabupaten

yang

penataan

ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam
lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau
lingkungan. Pada Bagian Ketiga Kawasan Strategis Kabupaten
pada pasal 41 ayat 1 dijelaskan bahwa Kebijakan kawasan
strategis dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas:
a. kawasan agropolitan yang diarahkan di kawasan agropolitan
Haekesak yang terdapat di Kecamatan Raihat dan Raimanuk;
b. kawasan minapolitan yang diarahkan di kawasan minapolitan
perikanan

budidaya

di

Kecamatan

Kakuluk

Mesak

dan

Kecamatan Tasifeto Timur;
c. kawasan usaha peternakan diarahkan di kawasan usaha
peternakan Sonis Laloran di Kecamatan Tasifeto Barat; dan
d. kawasan wisata bahari pantai utara meliputi pantai di
Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur.
Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi di atas,
merupakan kawasan yang dinilai sangat strategis secara ekonomi
yang didukung oleh potensi sektor unggulan dan karakteristik
wilayah sehingga menjadi prioritas dalam pengembangan wilayah
di Kabupaten Belu. Untuk operasionalisasi dalam

mewujudkan

pengembangan wilayah di Kabupaten Belu yang sesuai dengan
rencana tata ruang, perlu penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang
berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten. Dalam
penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten
dimaksud tetap mempertimbangkan keterkaitan antar kawasan
dalam Wilayah Kabupaten Belu untuk menghindari terjadinya
ketimpangan

wilayah

dengan

Kawasan

Perkotaan

Atambua

sebagai pusat pengembangan atau pusat pelayanan utama.
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Sebagai pusat pelayanan utama di Wilayah Kabupaten Belu,
Kawasan Perkotaan Atambua memiliki peran penting sebagai
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan juga sebagai Pusat Kegiatan
Strategis Nasional (PKSN). Sebagai PKL,
untuk

kegiatan

yang

mendorong

Atambua diarahkan

pengembangan

kawasan

perkotaan Atambua terdiri atas kegiatan:
a. pusat pemerintahan kabupaten;
b. pusat distribusi barang dan jasa;
c. pusat pendidikan;
d. pusat kesehatan;
e. pusat pariwisata; dan
f. pusat transportasi udara.
Sedangkan sebagai PKSN, Atambua memiliki

peran yang

sangat strategis yang merupakan pusat perkotaan sebagai pintu
gerbang

internasional

yang

menghubungkan

dengan

Negara

tetangga RDTL, merupakan simpul utama transportasi yang
menghubungkan

wilayah

sekitarnya

dan

merupakan

pusat

pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan
kawasan sekitarnya terutama kawasan perbatasan Negara RIRDTL. PKSN Atambua merupakan pintu gerbang internasional dan
beranda terdepan sebagai penghubung Negara Indonesia dengan
negara tetangga RDTL yang memberikan first impression tentang
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). PKSN Atambua
merupakan salah satu wujud dari sistem perkotaan nasional
sebagai salah satu PKSN di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang
memiliki berbagai potensi yang perlu dikembangkan melalui
konsep-konsep kebijakan dan program dari Kementerian dan
Lembaga

terkait

serta

semua

stakeholders

sehingga

dapat

mendukung terwujudnya fungsi yang diemban sebagai PKSN.
4.2.5.3 Kabupaten Belu sebagai Kabupaten Perbatasan Negara
Dalam

pembangunan

dan

pengembangan

wilayah,

kedudukan Kabupaten Belu sebagai Kabupaten perbatasan antar
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negara perlu mendapat perhatian. Selama ini fokus pengembangan
wilayah perbatasan baik dari pemerintah pusat maupun provinsi
adalah pada kawasan–kawasan strategis nasional dan PKSN
Atambua. Adapun kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Belu
sebagai Kabupaten Perbatasan Negara dibagi dalam 5 aspek
pembangunan:
1. Aspek sumber daya manusia
Hingga saat ini tenaga kerja Indonesia masih memiliki
peluang untuk bekerja di Negara RDTL. Namun peluang ini
belum bisa di manfaatkan oleh penduduk kabupaten Belu
karena

dari

segi

tingkat

Pendidikan,

keterampilan

dan

pengalaman kerja masih belum memenuhi kualifikasi yang
disyaratkan.
Indonesia masih menjadi tujuan melanjutkan pendidikan
tinggi bagi warga RDTL. Universitas-universitas yang ada di
Provinsi NTT seperti Universitas Timor di Kabupaten TTU dan
Universitas Nusa Cendana di Kupang banyak menerima
mahasiswa internasional asal RDTL. Peluang ini dapat di
manfaatkan

oleh

Pemerintah

Kabupaten

Belu

dalam

menyediakan sarana Pendidikan tinggi yang berorientasi kerja
dan berstandar internasional dengan berkoordinasi dengan
pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Hal ini pula akan
membawa dampak terhadap warga kabupaten Belu dalam hal
peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan sehingga
mampu menjawab peluang kerja baik di dalam maupun luar
negeri.
Selain pada sektor pendidikan, peluang lain yang mampu
dikembangkan adalah dari sektor kesehatan. Masih minimnya
fasilitas kesehatan di RDTL mampu menjadikan Kabupaten
Belu sebagai tujuan pelayanan kesehatan warga RDTL. Dengan
menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas maka perlu
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pengembangan

fasilitas

kesehatan

yang

baik,

layanan

perawatan kesehatan yang berkualitas, tenaga medis dengan
reputasi terbaik, serta harga yang kompetitif.
2. Aspek ekonomi
Perekonomian

masyarakat

di

perbatasan,

masih

tergantung pada interaksi perdagangan lintas batas antar
negara. Indonesia merupakan pemasok beberapa kebutuhan
pokok serta barang-barang maubel untuk negara RDTL,
namun keuntungan dari kegiatan ini kurang berdampak
terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu.
Sebagai kabupaten yang terdekat dengan negara RDTL, usahausaha masyarakat di wilayah Kabupaten Belu belum mampu
menjadi penyedia bagi kebutuhan tersebut diatas. Hal ini tidak
ditunjang

pula

dengan

penyediaan

fasilitas

perdagangan

berupa pasar tradisional perbatasan selain di Motaain yang
akan menjadi tempat bagi penjual dari masyarakat Kabupaten
Belu untuk menawarkan barang dagangannya kepada warga
negara RDTL. Adanya pasar tradisional perbatasan diharapkan
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan
perbatasan.
3. Aspek infrastruktur
Secara geografis Kabupaten Belu merupakan kabupaten
di wilayah Provinsi NTT yang memiliki kawasan perbatasan
negara dengan negara RDTL paling luas dibandingkan dengan
kabupaten lain. Delapan kecamatan di wilayah Kabupaten
Belu masuk ke dalam kawasan strategis nasional, dan secara
keseluruhan Kabupaten Belu merupakan kawasan strategis
provinsi. Kabupaten Belu masuk ke dalam kawasan strategis
provinsi dari sudut kepentingan ekonomi. Untuk mewujudkan
peningkatan sektor ekonomi bagi Kabupaten Belu khususnya
dan

Provinsi

infrastruktur

NTT

umumnya,

yang

memadai.

dibutuhkan
Adapun

pembangunan

identifikasi

isu
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pembangunan infrastruktur yang terjadi di Kabupaten

Belu

sebagai kabupaten perbatasan negara dapat diuraikan sebagai
berikut.
Kondisi jalan negara dan jalan provinsi di wilayah
Kabupaten Belu memiliki persentase kemantapan jalan yang
tinggi, dimana jalan negara mencapai 99,85% dan jalan
provinsi sebesar 86,28%. Namun kondisi ini harus tetap
diperhatikan mengingat banyaknya kendaraan bermuatan
berat yang melintasi jalan tersebut untuk menuju Negara
RDTL. Selain itu ada pula jalan kabupaten yang dijadikan
akses untuk menuju ke negara RDTL yang apabila ditinjau
dari

segi

kapasitas

muatan

tidak

mampu

menahan

pembebanan yang ada sehingga berdampak pada cepat
rusaknya jalan tersebut.
Penyediaan listrik menjadi salah satu kebutuhan prioritas
yang harus segera dipenuhi terutama untuk mendukung
penyediaan layanan dasar publik seperti layanan kesehatan,
pendidikan dan telekomunikasi. Beberapa wilayah Kabupaten
Belu masih belum mendapatkan layanan listrik yang memadai
sehingga membawa dampak terhadap peningkatan layanan
dasar publik yang belum optimal.
Keterbatasan energi listrik menjadi kendala tersendiri
dalam penyediaan aksesibiltas telekomunikasi. Kurangnya
ketersediaan listrik yang handal mengakibatkan pelaksanaan
dan utilitas telekomunikasi belum berjalan optimal. Masih ada
wilayah di Kabupaten Belu yang belum mendapat akses
telekomunikasi yang memadai, selain itu sering terjadi roaming
karena jaringan telepon yang diakses adalah jaringan telepon
Timor Leste. Untuk itu akses telekomunikasi di wilayah
Kabupaten Belu perlu ditingkatkan selain untuk tujuan
mendukung

komunikasi

juga

membuka

keterisolasian

informasi dengan adanya ketersediaan jaringan internet.
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Dari aspek transportasi, Kabupaten Belu memiliki 1 (satu)
bandar udara tipe pengumpul skala tersier yaitu Bandar Udara
A.A Bere Tallo. Bandara ini melayani penumpang dari wilayah
Kabupaten Belu, TTU, Malaka dan tidak sedikit penumpang
dari negara RDTL. Hal ini menjadi potensi bagi wilayah
Kabupaten

Belu

untuk

terus

dikembangkan.

Dengan

dikembangkannya bandara udara ini diharapkan akan menjadi
pendorong

dan

penunjang

kegiatan

pariwisata,

industri,

perdagangan serta penanganan bencana.
4. Aspek birokrasi
Beberapa permasalahan mendasar dalam pengelolaan
perbatasan adalah belum terjalin secara baik mekanisme dan
implementasi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
program pengelolaan perbatasan nasional baik di tingkat pusat
maupun

daerah;

Ketidakefektifan

upaya

pengelolaan

kelembagaan antar negara dalam mendukung kegiatan lintas
batas dan pengelolaan daerah perbatasan dengan negaranegara tetangga; serta terbatasnya sumber daya, infrastruktur
pendukung, dan kurangnya sumber daya manusia untuk
lembaga pengelola perbatasan. Untuk itu diperlu penguatan
kelembagaan, pelatihan sumber daya manusia dan kecukupan
penyediaan dana yang dibutuhkan sesuai dengan prioritasnya.

5. Aspek pemberdayaan masyarakat
Pembangunan Kabupaten Belu
perbatasan
dilibatkan

negara
pada

akan

saat

berhasil

perencanaan,

sebagai
apabila

kabupaten
masyarakat

pemanfaatan

dan

pengendalian. Masyarakat merupakan subyek sekaligus obyek
pembangunan,

sehingga

tanpa

dukungan

masyarakat

pembangunan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan.
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Peran serta masyarakat dilakukan dengan mengembangkan
pembangunan

kawasan

mempertahankan

perbatasan

kawasan

dan

menjaga

perbatasan.

serta

Pembangunan

kawasan perbatasan ini adalah mengelola potensi sumberdaya
alam untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang indikator
keberhasilan diantaranya yaitu mampu memenuhi kebutuhan
hidup secara mandiri, meningkatnya daya beli masyarakat,
serta berkurangnya kantong-kantong kemiskinan. Sedangkan
untuk peran serta mempertahankan kawasan perbatasan yaitu
masyarakat senantiasa ikut menjaga kawasan perbatasan
terkait

dengan

batas

wilayah

negara

sebagai

bentuk

kedaulatan negara yang harus dipertahankan sebagai bagian
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peran ini
tentunya harus sinergi dengan pasukan keamanan yang
bertugas menjaga kawasan perbatasan.
4.2.5.4 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS sangat
penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan
kebijakan, rencana, dan/atau program. Apabila prinsip-prinsip
pembangunan

berkelanjutan

telah

dipertimbangkan

dan

diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka
diharapkan

kemungkinan

terjadinya

dampak

negatif

suatu

kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap lingkungan hidup
dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko lingkungan
hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kebijakan, rencana,
dan/atau program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan,
dapat diantisipasi melalui KLHS. Dalam Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH) khususnya dalam Pasal 15 mewajibkan Pemerintah
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Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka
Panjang

Daerah,

Daerah

dan

berpotensi

Rencana

kebijakan,

Pembangunan

rencana,

Jangka

dan/atau

Menengah

program

yang

menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan

hidup.
Penyusunan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021–2026 juga
wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui
mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana,
dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan
tahapan

melaksanakan

identifikasi

dan

perumusan

isu

pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi
muatan kebijakan, rencana dan/program, dan menganalisis
pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu
pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan
alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program
serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan
keputusan

kebijakan,

rencana

dan/atau

program

yang

mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Belu telah diidentifikasi
seperti diuraikan pada tabel berikut.
Tabel 4.8
Isu Permasalahan dalam KLHS Kabupaten Belu
Tujuan
TUJUAN 1:
Mengakhiri
Kemiskinan

Indikator
1.2.1*
Persentase
penduduk yang
hidup di bawah

Permasalahan
 Kurangnya sumber air baku untuk
pertanian
 Belum meratanya pembagian air irigasi
 Rusaknya lahan pertanian akibat banjir
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Tujuan

TUJUAN 1 :
Mengakhiri
Kemiskinan

TUJUAN 1:
Mengakhiri
Kemiskinan

TUJUAN 1:
Mengakhiri
Kemiskinan

TUJUAN 1:
Mengakhiri

Indikator

Permasalahan

garis kemiskinan
nasional, menurut
jenis kelamin dan
kelompok umur

 Masih tingginya angka kemiskinan
(15,37%);
 Penanganan pengentasan kemiskinan
secara parsial, belum terpadu/ fokus;
 Belum semua KK miskin terdata dalam
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 Belum semua yang terdaftar dalam DTKS
mendapat bantuan
 Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi
antara Stakeholder terkait pupuk, benih
dan alsintan;
 Terbatasnya alokasi anggaran untuk
pembangunan rehabilitasi dan
pemeliharaan jaringan usaha tani;
 Masih kurangnya anggaran untuk
pengadaan pestisida untuk pengendalian
OPT;
 Kurangnya tenaga penyuluh dan SDM
Penyuluh;
 Kurangnya alokasi anggaran untuk
peningkatan SDM penyuluh.
 Pandemi COVID-19
 Rendahnya kemampuan ekonomi
masyarakat untuk membayar premi
 Banyaknya jumlah anggota keluarga dalam
1 KK

1.3.1.(a)
Proporsi peserta
jaminan kesehatan
melalui SJSN
Bidang Kesehatan
1.3.1.(b)
Proporsi peserta
Program Jaminan
Sosial Bidang
Ketenagakerjaan

Pekerja dan pengusaha belum memahami
tentang regulasi BPJS Ketenagakerjaan

1.4.1.(d)
Persentase rumah
tangga yang
memiliki akses
terhadap layanan
sumber air minum
layak dan
berkelanjutan
1.5.1.(b)
Pemenuhan

 Kurangnya sumber air baku untuk SPAM
 Kurang terpeliharanya sumber air baku
 Rusaknya jaringan perpipaan (rusak
karena factor usia dan dirusak oleh
masyarakat)

 Pemerintah belum optimal menyediakan
bantuan kepada korban bencana;
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Tujuan

Indikator

Kemiskinan

kebutuhan dasar
korban bencana
sosial

TUJUAN 1:

1.5.1.(c)
Pendampingan
psikososial korban
bencana sosial

Mengakhiri
Kemiskinan

TUJUAN 1:
Mengakhiri
Kemiskinan

TUJUAN 1:
Mengakhiri
Kemiskinan

TUJUAN 1:
Mengakhiri
Kemiskinan

TUJUAN
Menghilangkan
Kelaparan

1.5.1.(d)
Jumlah daerah
bencana
alam/bencana
sosial yang
mendapat
pendidikan layanan
khusus.
(SMAB=Sekolah/
Madrasah Aman
Bencana)
1.a.1*
Proporsi sumber
daya yang
dialokasikan oleh
pemerintah secara
langsung untuk
program
pemberantasan
kemiskinan
1.a.2*
Pengeluaran untuk
layanan pokok
(pendidikan,
kesehatan dan
perlindungan
sosial) sebagai
persentase dari
total belanja
pemerintah
2: 2.1.2*
Prevalensi
penduduk dengan
kerawanan pangan
sedang atau berat,
berdasarkan pada

Permasalahan
 Keterbatasan kebutuhan dasar yang
tersedia;
 Keterbatasan anggaran.
 Belum tersedia SDM Psikolog untuk
mendampingi korban bencana;
 Penanggulangan bencana belum menjadi
fokus pembangunan daerah;
 Keterbatasan anggaran.
 Penanggulangan bencana belum menjadi
fokus pembangunan daerah;
 Keterbatasan anggaran.

 Kurangnya koordinasi antar
OPD/stakeholders dalam pemanfaatan
sumber daya air
 Belum optimal alokasi Sumber daya untuk
program Pengentasan Kemiskinan
 Kurangnya sarana dan prasarana untuk
mendukung pengembangan pertanian
terkait penolahan lahan maupun benih dan
alsintan.
 Rendahnya alokasi anggaran untuk bidang
kesehatan;
 Belum Optimal adanya alokasi anggaran
khussus dari APBD untuk perlindungan
sosial

 Gagal tanam dan gagal panen;
 Kurangnya ketersediaan dan akses
pangan;
 Kurangnya manajemen pengelolaan
lumbung pangan masyarakat;
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Tujuan

Indikator

Permasalahan

Skala Pengalaman
Kerawanan Pangan

 Kurangnya Koordinasi antara stakeholder
dan instansi terkait dalam penyusunan
peta kerentanan dan ketahanan pangan;
 Tidak adanya akses secara ekonomi bagi
individu/ Rumah tangga untuk
memperoleh pangan yang cukup;
 tidak adanya akses secara fisik bagi
individu rumah tangga untuk memperoleh
pangan yang cukup;
 tidak tercukupinya pangan untuk
kehidupan yang produktif individu/
Rumah tangga;
 Tidak terpenuhinya pangan secara cukup
dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan
serta keterjangkauan harga;
 Daya beli masyarakat yang ditentukan
tingkat pendapatannya;
 Rendahnya tingkat pendapatan
memperburuk konsumsi energi dan
protein.
 Belum tersusunnya dan ditetapkannya
target konsumsi pangan;
 Kurangnya komsumsi pangan lokal
pengganti beras;
 Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi
pemantauan dan evaluasi konsumsi
pangan.

TUJUAN2:
Menghilangkan
Kelaparan

2.1.2.(a)
Proporsi penduduk
dengan asupan
kalori minimum di
bawah 1400
kkal/kapita/hari

TUJUAN 2:
Menghilangkan
Kelaparan

2.2.2*
Prevalensi
malnutrisi (berat
badan/tinggi
badan) anak pada
usia kurang dari 5
tahun, berdasarkan
tipe

TUJUAN 2:
Menghilangkan

2.2.2.(a)
Prevalensi anemia

 Kurangnya asupan nutrisi bagi tubuh yang
disebabkan oleh pola makan yang buruk
 kondisi pencernaan dan/atau penyakit
lain
 Pola asuh orang tua yang buruk
 Rendahnya PHBS
 Sanitasi yang buruk
 Rendahnya kualitas kesehatan pada masa
1.000 HPK
 Rendahnya
kemampuan
ekonomi
masyarakat
 Jumlah anak banyak dan jarak kelahiran
dekat
 Kurangnya asupan zat besi bagi tubuh
sejak dari sebelum dan semasa hamil
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Tujuan

Indikator

Kelaparan

pada ibu hamil.

TUJUAN 2:
Menghilangkan
Kelaparan

2.2.2.(c)
Kualitas konsumsi
pangan yang
diindikasikan oleh
skor Pola Pangan
Harapan (PPH)
mencapai; dan
tingkat konsumsi
ikan
3.2.2*
Angka Kematian
Neonatal (AKN) per
1000 kelahiran
hidup

TUJUAN 3: Hidup
Sehat dan
Sejahtera

Permasalahan
 Kurangnya kesadaran untuk
memeriksakan kehamilan secara rutin
 Rendahnya ekonomi keluarga
 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam
mengkonsumsi pangan beragam, bergizi,
seimbang dan aman (B2SA);
 Kurangnya ketersediaan pangan baik
jumlah dan komposisi/ keragaman
pangan;
 Produksi perikanan belum optimal.

Ketidakmampuan
memperoleh
akses
perawatan ibu dan bayi baru lahir yang
berkualitas

 Krisis aspek psikososial pada masa
perkembangan (masa mencari jati diri)
 Perilaku simbolisasi kematangan,
kekuatan, lepemimpinan dan daya tarik
terhadap lawan jenis
 Kurangnya pengawasan orang tua
 Belum adanya Implementasi regulasi
tentang Kawasan Tanpa Rokok (PERDA
KTR)
 Masalah dalam rumah tangga
 Masalah ekonomi keluarga
 Orang dengan gangguan jiwa

TUJUAN 3: Hidup
Sehat dan
Sejahtera

3.4.1.(a)
Persentase merokok
pada penduduk
umur ≤18 tahun

TUJUAN 3: Hidup
Sehat dan
Sejahtera

3.4.2*
Angka kematian
(insidens rate)
akibat bunuh diri

TUJUAN 3: Hidup
Sehat dan
Sejahtera

3.5.2*
 Tingginya tingkat konsumsi alkohol di
Konsumsi alkohol
Belu
(liter per kapita)
 Konsumsi alkohol merupakan bagian
oleh penduduk
melekat dalam urusan adat dalam
umur ≥ 15 tahun
masyarakat Belu.
dalam satu tahun
terakhir
3.7.1*
 Masih banyak tenaga kesehatan (Bidan)
Proporsi perempuan
belum terampil dalam melakukan
usia reproduksi
pemasangan implant dan IUD;

TUJUAN 3: Hidup
Sehat dan
Sejahtera
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Tujuan

TUJUAN 3: Hidup
Sehat dan
Sejahtera

TUJUAN 3: Hidup
Sehat dan
Sejahtera
TUJUAN 3: Hidup
Sehat dan
Sejahtera

Indikator
(15-49 tahun) atau
pasangannya yang
memiliki kebutuhan
keluarga berencana
dan menggunakan
alat kontra-sepsi
metode modern
3.7.2*
Angka kelahiran
pada perempuan
umur 15-19 tahun
(Age Specific
Fertility Rate/ASFR
3.7.2.(a)
Total Fertility Rate
(TFR).
3.8.1.(a)
Unmet
need
pelayanan
kesehatan

TUJUAN 3: Hidup
Sehat dan
Sejahtera

3.9.3.(a)
Proporsi kematian
akibat keracunan

TUJUAN 3: Hidup
Sehat dan
Sejahtera

3.a.1*
Persentase merokok
pada
penduduk
umur ≥15 tahun

TUJUAN 4:
Pendidikan
Berkualitas

4.1.1.(a)
Persentase SD/MI
berakreditasi
minimal B
4.1.1.(b)
Persentase
SMP/MTs

TUJUAN 4:
Pendidikan
Berkualitas

Permasalahan
 Masyarakat tidak memilih MKJP karena
alasan takut dan malu.

Tidak dilakukan pendataan keluarga

Tidak dilakukan pendataan keluarga

 Tidak mempunyai biaya
 Belum memiliki Jaminan Kesehatan
 Mencari pengobatan alternatif
 Akses jauh dari fasilitas kesehatan
 Konsumsi makanan yang tidak aman
 Tidak paham tentang pangan yang aman
 Membeli makanan dari sumber yang ilegal
 Masih banyaknya Tempat Pengolahan
Makanan (TPM) yang tidak memenuhi
syarat kesehatan
 Tuntutan sosial dalam berteman dan
merasa tidak enak kalau menolak
 Ingin terlihat keren atau dewasa
 Sebagai bentuk pelarian stres atau
kelelahan bekerja
 Melihat kebiasaan orang terdekat
 Sebagai bentuk perlawanan terhadap
lingkungan keluarga
 Implementasi regulasi tentang Kawasan
Tanpa Rokok (PERDA KTR)
Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai
salah satu indikator penilaian dalam
akreditasi sekolah masih kurang/ terbatas/
belum terpenuhi.
Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai
salah satu indikator penilaian dalam
akreditasi sekolah masih kurang/ terbatas/
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Tujuan

TUJUAN 4:
Pendidikan
Berkualitas

TUJUAN 4:
Pendidikan
Berkualitas

TUJUAN 4:
Pendidikan
Berkualitas

TUJUAN 4:
Pendidikan
Berkualitas

TUJUAN 5:
Kesetaraan
Gender

Indikator

Permasalahan
belum terpenuhi.

berakreditasi
minimal B
4.1.1.(e)
 Kemampuan ekonomi keluarga kurang
Angka
Partisipasi
memadai;
Kasar
(APK)  Belum meratanya akses layanan
SMP/MTs/
pendidikan antar wilayah;
sederajat
 Masih ada anak usia SMP yang tidak mau
bersekolah dan lebih memilih kerja yang
mudah mendapatkan uang;
 Minat masuk/ mengikuti program paket B
kurang.
4.1.1.(g)
 Masih banyak penduduk yang tidak
Rata-rata
lama
melanjutkan ke SMA/ Perguruan Tinggi
sekolah penduduk
dan memilih kerja;
umur ≥15 tahun
 Akses dan biaya untuk melanjutkan ke
Perguruan Tinggi terbatas.
4.5.1*
Belum meratanya akses layanan pendidikan
Rasio Angka
antar
wilayah
untuk
semua
jenjang
Partisipasi Murni
pendidikan.
(APM)
perempuan/lakilaki di (1)
SD/MI/sederajat;
(2) SMP/MTs/
sederajat
4.c.1*
Masih banyak guru yang belum lulus untuk
Persentase guru TK, menjadi calon guru sertifikasi.
SD, dan SMP yang
bersertifikat
pendidik
5.1.1*
 Kebijakan dan berbagai peraturan
Jumlah kebijakan
pemerintah sebagai strategis untuk
yang responsif
memasukkan ide-ide dan pengalaman
gender mendukung
perempuan maupun laki-laki kedalam
pemberdayaan
satu dimensi integral yang akan
perempuan
memberikan manfaat dan konsekuensi
penganggaran yang lebih responsif gender
walaupun anggaran tersebut belum cukup
memadai;
 Belum terimplementasinya Peraturan
Daerah No.7 tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
(KLA) dalam setiap perencanaan
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Tujuan
TUJUAN 5:
Kesetaraan
Gender

TUJUAN 5:
Kesetaraan
Gender

Indikator

Permasalahan
pembangunan di Kabupaten Belu.
5.2.1*
 Perempuan dan anak perempuan tidak
Proporsi perempuan
dapat mengakses perlindungan karena
dewasa dan anak
berbagai alasan;
perempuan (umur
 Belum cukup tersedia layanan untuk
15-64 tahun)
perempuan yang rentan.
mengalami
kekerasan (fisik,
seksual, atau
emosional) oleh
pasangan atau
mantan pasangan
dalam 12 bulan
terakhir
5.2.1.(a)
Persentase korban bisa jauh lebih besar
Prevalensi
karena ketakutan dan malu terhadap stigma
kekerasan terhadap menghalangi banyak perempuan
anak perempuan
melaporkan kekerasan yang terjadi.

TUJUAN 5:
Kesetaraan
Gender

5.3.1*
Tidak dilakukan pendataan keluarga
Proporsi perempuan
umur 20-24 tahun
yang berstatus
kawin atau
berstatus hidup
bersama sebelum
umur 15 tahun dan
sebelum umur 18
tahun

TUJUAN 5:
Kesetaraan
Gender

5.3.1.(a)
Median usia kawin
pertama perempuan
pernah kawin umur
25-49 tahun
6.1.1.(a)
Persentase rumah
tangga yang
memiliki akses
terhadap layanan
sumber air minum
layak
6.1.1.(b)
Kapasitas

TUJUAN 6:
Air Bersih dan
Sanitasi

TUJUAN 6:
Air Bersih dan

Tidak dilakukan pendataan keluarga

 Kurangnya sumber air baku untuk SPAM
 Kurang terpeliharanya sumber air baku
 Rusaknya jaringan perpipaan (rusak
karena factor usisa dan dirusak oleh
masyarakat)

 Kurangnya sumber air baku untuk SPAM
 Kurang terpeliharanya sumber air baku
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Sanitasi

TUJUAN 6:
Air Bersih dan
Sanitasi

TUJUAN 6:
Air Bersih dan
Sanitasi

TUJUAN 6:
Air Bersih dan
Sanitasi

TUJUAN 6:
Air Bersih dan
Sanitasi

TUJUAN 6:

Indikator

Permasalahan

prasarana air baku
untuk melayani
rumah tangga,
perkotaan dan
industri, serta
penyediaan air
baku untuk pulaupulau
6.1.1.(c)
 Kualitas air tanah maupun air permukaan
Proporsi populasi
yang digunakan oleh masyarakat kurang
yang memiliki akses
memenuhi syarat kesehatan baik secara
layanan sumber air
fisik, kimia maupun bakteriologis akibat
minum aman dan
kondisi alam dan adanya pencemaran
berkelanjutan
lingkungan
 Meningkatnya Cakupan akses layanan
sumber air minum aman dan
berkelanjutan
6.2.1.(b)
Persentase rumah
tangga yang
memiliki akses
terhadap layanan
sanitasi layak

 Kurangnya sanitasi yang layak
 Kurangnya kesadaran masyarakat untuk
memiliki sanitasi yang layak

6.2.1.(c)
 Belum ada regulasi dan sanksi yang dibuat
Jumlah
terhadap masyarakat yang belum
desa/kelurahan
melaksanakan STBM
yang melaksanakan  Sosialisasi/Pemicuan dan monitoring STBM
Sanitasi
Total
belum dilaksanakan sampai di
Berbasis
dusun/pelosok
Masyarakat (STBM)  Komitmen penggunaan dana desa untuk
pelaksanaan STBM masih rendah
 Minimnya ketersediaan sarana sanitasi
yang layak
6.2.1.(d)
 Kurangnya kesadaran untuk memiliki
Jumlah
sanitasi yang layak
desa/kelurahan
 Kurangnya sanitasi yang layak
yang Open
 Rendahnya ekonomi keluarga
Defecation Free
(ODF)/ Stop Buang
Air Besar
Sembarangan (SBS)
6.3.1.(b)
 Kurangnya sanitasi yang layak
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Tujuan
Air Bersih dan
Sanitasi

TUJUAN 6:
Air Bersih dan
Sanitasi

TUJUAN 6:
Air Bersih dan
Sanitasi
TUJUAN 7: Energi
Terjangkau dan
Terbarukan
TUJUAN 8:
Pekerjaan Layak
dan Pertumbuhan
Ekonomi

TUJUAN 8:
Pekerjaan Layak
dan Pertumbuhan
Ekonomi
TUJUAN 8:
Pekerjaan Layak
dan Pertumbuhan
Ekonomi

TUJUAN 8:
Pekerjaan Layak
dan Pertumbuhan
Ekonomi

Indikator

Permasalahan

Proporsi rumah
 Kurangnya kesadaran masyarakat untuk
tangga yang
memiliki sanitasi yang layak
terlayani sistem
pengelolaan lumpur
tinja
6.4.1.(b)
 Kurangnya koordinasi antar
Insentif
OPD/stakeholders dalam pemanfaatan
penghematan air
sumber daya air
pertanian/
perkebunan dan
industri
6.5.1.(g)
 Kurangnya koordinasi antar
Kegiatan penataan
OPD/stakeholders dalam pemanfaatan
kelembagaan
sumber daya air
sumber daya air
7.2.1*
 Pemanfaatan energi terbarukan yang belum
Bauran energi
maksimal;
terbarukan
 Biaya yang tinggi.
8.1.1*
Laju pertumbuhan
PDRB per kapita

8.1.1.(a)
PDRB per kapita

8.2.1*
Laju pertumbuhan
PDRB per tenaga
kerja/Tingkat
pertumbuhan
PDRB riil per orang
bekerja per tahun
8.3.1*
Proporsi lapangan
kerja informal
sektor nonpertanian,
berdasarkan jenis
kelamin

 Belum optimalnya produksi dan
produktifitas Daerah;
 Belanja Pemerintah yang masih dominan;
 Sektor-sektor lapangan usaha yang lain
(Konstruksi, dll) belum berkontribusi
maksimal.
 Tingkat pendidikan tenaga kerja yang
masih rendah;
 Rendahnya produktifitas tenaga kerja.

Rendahnya
laju
pertenaga kerja.

pertumbuhan

PDRB

Curah hujan yang rendah, semakin
berkurangnya minat generasi muda untuk
bertani serta kurangnya lapangan kerja.

IV-74

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

Tujuan
TUJUAN 8:
Pekerjaan Layak
dan Pertumbuhan
Ekonomi

TUJUAN 8:
Pekerjaan Layak
dan Pertumbuhan
Ekonomi
TUJUAN 8:
Pekerjaan Layak
dan Pertumbuhan
Ekonomi

TUJUAN 8:
Pekerjaan Layak
dan Pertumbuhan
Ekonomi

TUJUAN 8:
Pekerjaan Layak
dan Pertumbuhan
Ekonomi

Indikator
8.5.2*
Tingkat
pengangguran
terbuka
berdasarkan jenis
kelamin dan
kelompok umur
8.5.2.(a)
Tingkat setengah
pengangguran
8.6.1*
Persentase usia
muda (15-24 tahun)
yang sedang tidak
sekolah, bekerja
atau mengikuti
pelatihan (NEET)

Permasalahan
Sumber daya manusia yang rendah dan
kurangnya lapangan kerja.

Sumber daya manusia yang rendah dan
kurangnya lapangan kerja.

Rendahnya pendidikan
lahan pertanian

dalam

mengolah

8.9.1*
 Penataan dan pengelola destinasi yang ada
Proporsi kontribusi
belum optimal akibat minimnya daya
pariwisata terhadap
dukung baik sumber daya manusia,
PDRB
sumber daya alam maupun infrastruktur
air dan listrik serta minimnya keterpaduan
program/ kegiatan tingkat sektoral untuk
mengembangkan ekosistem wisata berbasis
masyarakat;
 Belum terpenuhi aspek 5A (Atraksi,
Activity, Akses, Amenitas, Akomodasi);
 Belum optimalnya pemasaran/ promosi
melalui pemanfaatan teknologi digital.
 Kontribbusi sector pariwisata terhadap
perekonomian daerah masih rendah
8.9.1.(a)
 Penataan dan pengelola destinasi yang ada
Jumlah wisatawan
belum optimal akibat minimnya daya
mancanegara
dukung baik sumber daya manusia,
sumber daya alam maupun infrastruktur
air dan listrik serta minimnya keterpaduan
program/ kegiatan tingkat sektoral untuk
mengembangkan ekosistem wisata berbasis
masyarakat;
 Belum terpenuhi aspek 5A (Atraksi, Activity,
Akses, Amenitas, Akomodasi);
 Belum optimalnya pemasaran/ promosi
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Tujuan
TUJUAN 8:
Pekerjaan Layak
dan Pertumbuhan
Ekonomi

TUJUAN 8:
Pekerjaan Layak
dan Pertumbuhan
Ekonomi

TUJUAN 8:
Pekerjaan Layak
dan Pertumbuhan
Ekonomi
TUJUAN 8:
Pekerjaan Layak
dan Pertumbuhan
Ekonomi
TUJUAN 9:
Industri, Inovasi
dan Infrastruktur

TUJUAN 9:
Industri, Inovasi
dan Infrastruktur

Indikator
8.9.1.(b)
Jumlah wisatawan
nusantara

8.9.2*
Jumlah pekerja
pada industri
pariwisata dalam
proporsi terhadap
total pekerja
8.10.1*
Jumlah kantor
bank dan ATM per
100.000 penduduk
dewasa
8.10.1.(a)
Rata-rata jarak
lembaga keuangan
(Bank Umum)
9.2.1*
Proporsi nilai
tambah sektor
industri
manufaktur
terhadap PDRB dan
per kapita
9.3.1*
Proporsi nilai
tambah industri
kecil terhadap total
nilai tambah
industri

Permasalahan
melalui pemanfaatan teknologi digital.
 Penataan dan pengelola destinasi yang ada
belum optimal akibat minimnya daya
dukung baik sumber daya manusia,
sumber daya alam maupun infrastruktur
air dan listrik serta minimnya keterpaduan
program/ kegiatan tingkat sektoral untuk
mengembangkan ekosistem wisata berbasis
masyarakat;
 Belum terpenuhi aspek 5A (Atraksi, Activity,
Akses, Amenitas, Akomodasi);
 Belum optimalnya pemasaran/ promosi
melalui pemanfaatan teknologi digital.
Pertumbuhan
industri
wisata
belum
maksimal
akibat
jumlah
kunjungan
wisatawan dan lama menginap yang masih
minim.

Jumlah ATM masih terbatas karena baru
ditempatkan
di
pusat-pusat
aktivitas
ekonomi.

 Minimnya aksesibilitas;
 Lembaga keuangan umumnya masih
berada di pusat aktivitas ekonomi.
Nilai tambah sektor industri manufaktur
yang masih rendah.

 Belum adanya sinkronisasi data antara
Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah
Desa/ Kelurahan mengenai data IKM dan
data industri secara keseluruhan;
 Kurangnya dana melalui Dinas bagi IKM
untuk membatu memfasilitasi pelaku IKM
dalam meningkatkan kualitas dan
kuantitas hasil produksi IKM;
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Tujuan

Indikator

TUJUAN 9:
Industri, Inovasi
dan Infrastruktur

9.3.2*
Proporsi industri
kecil dengan
pinjaman atau
kredit

TUJUAN 9:
Industri, Inovasi
dan Infrastruktur

9.5.1*
Proporsi anggaran
riset pemerintah
terhadap PDRB
10.1.1.(a)
Persentase
penduduk yang
hidup di bawah garis
kemiskinan
nasional, menurut
jenis kelamin
dan kelompok umur

TUJUAN 10:
Mengurangi
Kesenjangan

Permasalahan
 Terbatasnyana untuk kegiatan promosi dan
pemasaran produk yang dihasilkan oleh
IKM melalui kegiatan-kegiatan seperti
kegiatan pameran, kunjungan pejabat dari
luar dan kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif
lainnya.
 Kurangnya permodalan Koperasi
 Adanya persaingan usaha koperasi :
 Koperasi modal kecil tidak mampu
bersaing dengan koperasi modal besar;
 Mengakibatkan banyak anggota dari
koperasi kecil dari koperasi kecil
berbondong-bondong masuk menjadi
anggota koperasi besar (Koperasi kecil
menjadi macet);
 Adanya pandemi COVID-19.
 Minimnya dukungan dana riset;
 Belum tersedianya tenaga fungsional
pemerintah.
 Kurangnya sumber air baku untuk
pertanian
 Belum meratanya pembagian air irigasi
 Rusaknya lahan pertanian akibat banjir
 Masih tingginya angka kemiskinan
(15,37%);
 Penanganan pengentas kemiskinan secara
parsial, belum terpadu/ fokus;
 Belum semua KK miskin terdata dalam
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 Belum semua yang terdaftar dalam DTKS
mendapat bantuan
 Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi
antara stakeholder terkait pupuk, benih
dan alsintan;
 Terbatasnya alokasi anggaran untuk
pembangunan
rehabilitasi
dan
pemeliharaan jaringan usaha tani;
 Masih
kurangnya
anggaran
untuk
pengadaan pestisida untuk pengendalian
OPT;
 kurangnya tenaga penyuluh dan SDM
Penyuluh;
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Tujuan

Indikator

Permasalahan
 Kurangnya alokasi anggaran untuk
peningkatan SDM penyuluh.
 Pandemi COVID-19
Masih terdapat Desa Sangat Tertinggal dan
Tertinggal berhubung tiga Indikator penentu
dalam IDM yaitu IKE, IKS, dan IKL tidak
semuanya adalah kewenangan Desa tetapi
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,
Provinsi, dan Kabupaten sehingga tidak
dapat dilakukan intervensi oleh Dana Desa
maupun Keuangan Desa Lainnya.
Masih terdapat Desa Sangat Tertinggal dan
Tertinggal berhubung tiga Indikator penentu
dalam IDM yaitu IKE, IKS, dan IKL tidak
semuanya adalah kewenangan Desa tetapi
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,
Provinsi, dan Kabupaten sehingga tidak
dapat dilakukan intervensi oleh Dana Desa
maupun Keuangan Desa Lainnya.
 Pemanfaatan Dana Desa belum fokus untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 Jumlah Desa Mandiri yang masih rendah.
 Masih terdapat Desa sangat tertinggal dan
tertinggal berhubung tiga indikator penentu
dalam IDM yaitu IKE, IKS, dan IKL tidak
semuanya adalah kewenangan Desa tetapi
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,
Provinsi dan Kabupaten sehingga tidak
dapat dilakukan intervensi oleh Dana Desa
maupun Keuangan Desa lainnya.
Pertumbuhan ekonomi masih rendah.

TUJUAN 10:
Mengurangi
Kesenjangan

10.1.1.(b)
Jumlah daerah
tertinggal yang
terentaskan

TUJUAN 10:
Mengurangi
Kesenjangan

10.1.1.(c)
Jumlah desa
tertinggal

TUJUAN 10:
Mengurangi
Kesenjangan

10.1.1.(d)
Jumlah Desa
Mandiri

TUJUAN 10:
Mengurangi
Kesenjangan

10.1.1.(e)
Rata-rata
pertumbuhan
ekonomi di
daerah tertinggal
10.1.1.(f)
 Masih tingginya persentase penduduk
Persentase
miskin
penduduk miskin di  Kurangnya akses jalan menuju sentradaerah tertinggal
sentra produksi

TUJUAN 10:
Mengurangi
Kesenjangan

TUJUAN 10:
Mengurangi
Kesenjangan

10.2.1*
Proporsi penduduk
yang hidup di

 Kurangnya akses jalan menuju sentrasentra produksi
 Kurangnya tenaga terampil yang
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Tujuan

TUJUAN 10:
Mengurangi
Kesenjangan

TUJUAN 11:
Kota dan
Permukiman
Berkelanjutan

TUJUAN 11:
Kota dan
Permukiman
Berkelanjutan

TUJUAN 11:
Kota dan
Permukiman
Berkelanjutan
TUJUAN 12:
Pola Konsumsi
dan Produksi
Berkelanjutan

Indikator
bawah 50 persen
dari median
pendapatan,
menurut jenis
kelamin dan
penyandang
difabilitas
10.3.1.(a)
Indeks Kebebasan
Sipil

11.5.1.(a)
Indeks Risiko
Bencana Indonesia
(IRBI).

11.5.2.(a)
Jumlah kerugian
ekonomi langsung
akibat bencana

Permasalahan
berkualitas
 Jumlah penduduk miskin masih tinggi.

 Kurangnya Koordinasi antara Dinas Terkait
 Kurangnya Pemahaman Masyarakat dalam
mentaati Produk Hukum Daerah
 Masih Banyak beredarnya minuman keras
di tengah masyarakat, sebagai salah satu
pemicu terjadinya kekacauan dalam
masyarakat
 Penangulangan Bencana Daerah belum
menjadi fokus Perhatian dalam
Pembangunan Daerah;
 IRB masih tinggi.
 Keterbatasan anggaran
 Masih tingginya kerugian ekonomi akibat
bencana
 Tingginya tingkat kerugian ekonomi sebagai
akibat dari masih kurangnya kesadaran
masyarakat dan perhatian pemerintah
daerah terhadap bencana;
 Keterbatasan anggaran.

 Minimnya Sumber Daya baik Sumber Daya
Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana dan
Pembiayaan;
 Masih Rendahnya Partisipasi masyarakat
dalam Pengelolaan Sampah.
12.5.1.(a)
 Pemahaman masyarakat terhadap nilai
Jumlah timbulan
ekonomis dari pengelolaan sampah masih
sampah yang didaur
rendah;
ulang
 Belum optimalnya pengelolaan Bank
Sampah;
 Belum semua usaha dan/kegiatan yang
menghasilkan limbah B3 melakukan
pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan
secara baik dan benar;
 Belum terdapat tempat penimbusan akhir
11.6.1.(a)
Persentase sampah
perkotaan yang
tertangani
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Tujuan

Indikator



Permasalahan
dari hasil pengelolaan limbah;
Belum semua Fasyankes memiliki
Incinerator;
Belum terdapatnya data dan informasi
terkait kerjasama antar penghasil limbah
B3 dengan pihak ketiga yang memiliki Ijin
Limbah B3.
Belum optimalnya upaya mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim dan
Penanggulangan Bencana Daerah;
Kurangnya anggaran.

13.1.2*
Jumlah korban
meninggal, hilang
dan terkena
dampak bencana
per 100.000 orang
15.6.1*
Tersedianya
kerangka legislasi,
administrasi dan
kebijakan untuk
memastikan
pembagian
keuntungan yang
adil dan merata



15.9.1.(a)
Dokumen rencana
pemanfaatan
keanekaragaman
hayati

 Dokumen rencana pemanfaatan
keanekaragam hayati belum dimasukan ke
dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan
Hidup Kab. Belu;
 Adanya keterbatasan anggaran;
 Kopetensi SDM belum memadai untuk
penyusunannya.

TUJUAN 16:
Perdamaian,
Keadilan dan
Kelembagaan yang
Tangguh

16.1.4*

Tidak adanya data karena masyarakat
langsung melapor ke Polres bila ada
kejadian.

TUJUAN 16:
Perdamaian,
Keadilan dan
Kelembagaan yang
Tangguh

16.2.1.(a)
Proporsi rumah
tangga yang
memiliki anak umur
1-17 tahun yang
mengalami
hukuman fisik

TUJUAN 13:
Mengatasi
Perubahan Iklim

TUJUAN 15:
Pengelolaan
Ekosistem
Terestrial
Berkelanjutan

TUJUAN 15:
Pengelolaan
Ekosistem
Terestrial
Berkelanjutan

Proporsi penduduk
yang merasa aman
berjalan sendirian
di area tempat
tinggalnya



Kerangka
legislasi,
administrasi
dan
kebijakan untuk memastikan pembagian
keuntungan yang adil dan merata tersebut
belum pernah dilakukan oleh Bagian Hukum
karena belum ada perangkat Daerah yang
mengusulkan kebijakan terkait hal tersebut.

Dinas Permberdayaan Perempuan dan Anak
Kabupaten Belu belum memiliki data
tersebut,
karena
belum
dilakukan
pendataan maupun survei.
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Tujuan

Indikator

TUJUAN 16:
Perdamaian,
Keadilan dan
Kelembagaan yang
Tangguh

dan/atau agresi
psikologis dari
pengasuh dalam
setahun terakhir
16.2.1.(b)
Prevalensi kekerasan
terhadap anak lakilaki dan anak
perempuan

TUJUAN 16:
Perdamaian,
Keadilan dan
Kelembagaan yang
Tangguh

TUJUAN 16:
Perdamaian,
Keadilan dan
Kelembagaan yang
Tangguh

16.2.3.(a)
Proporsi perempuan
dan laki-laki muda
umur 18-24 tahun
yang mengalami
kekerasan seksual
sebelum umur 18
tahun
16.6.1.(b)
Persentase
peningkatan Sistem
Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah
(SAKIP)

TUJUAN 16:
Perdamaian,
Keadilan dan
Kelembagaan yang
Tangguh

16.6.2.(a)
Persentase
Kepatuhan
pelaksanaan
Undang-Undang
Pelayanan Publik
Pemerintah Daerah
Kabupaten

TUJUAN 16:
Perdamaian,
Keadilan dan
Kelembagaan yang
Tangguh

16.7.1.(b)
Persentase
keterwakilan
perempuan sebagai
pengambilan
keputusan di
lembaga eksekutif
(Eselon I dan II)

Permasalahan

Prevalensi sangat kecil karena pemahaman
tentang kekerasan pada anak laki-laki
maupun perempuan ditingkat masyarakat /
orang tua masih kurang.
Masih banyak kasus kekerasan seksual
tidak terungkap karena dianggap aib yang
harus ditutupi, selain takut tidak dipercaya
bahkan disalahkan.

 Keterlambatan data dari tim penyusun LKIP
OPD;
 Ketidaksesuaian hasil reviu LKIP Bupati
dari Inspektorat dengan evaluasi/
penilaian dari KEMENPAN RB.
 Kurangnya koordinasi antara OPD yang
memiliki produk hukum yang akan
ditegakkan;
 kurangnya sosialisasi produk hukum
daerah kepada Badan usaha dan
masyarakat oleh instansi teknis;
 Kurangnya sarana operasional dalam
melaksanakan penegakkan terhadap
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 Masih kurangnya tenaga penyidik dalam
mengawal Produk Hukum Daerah.
Kewenangan Pimpinan dan kopetensi bagi
para perempuan
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Tujuan
TUJUAN 16:
Perdamaian,
Keadilan dan
Kelembagaan yang
Tangguh

Indikator

Permasalahan
16.9.1.(a)
Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 60
Proporsi anak umur Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
di bawah 5 tahun
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
yang kelahirannya
Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
dicatat oleh lembaga Sipil Kabupaten Belu, Dinas Kependudukan
pencatatan sipil,
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tidak
menurut umur
berwenang
mengolah
data
tentang
pendapatan penduduk.

TUJUAN 16:
Perdamaian,
Keadilan dan
Kelembagaan yang
Tangguh

16.10.2.(c)
Peran PPID dalam menjalankan tugas dan
Jumlah kepemilikan fungsinya belum optimal
sertifikat Pejabat
Pengelola Informasi
dan Dokumentasi
(PPID) untuk
mengukur kualitas
PPID dalam
menjalankan tugas
dan fungsi
sebagaimana diatur
dalam peraturan
perundangundangan

TUJUAN 16:
Perdamaian,
Keadilan dan
Kelembagaan yang
Tangguh

16.b.1.(a)
 Bagian Hukum terkait pengkajian regulasi
Jumlah kebijakan
dari kedua Program ini yang mana untuk
yang diskriminatif
PUG sudah ada Keputusan Bupati
dalam 12 bulan lalu
pembentukan PUG, rancangan diusulkan
berdasarkan
oleh BP4D;
pelarangan
 Terkait regulasi Program Perlindungan
diskriminasi
Perempuan sudah ada regulasinya meliputi
menurut hukum
perda, perhub dan Keputusan Bupati yang
HAM Internasional
berkaitan dengan pembentukan P2TP2A,
Gugus Tugas tindak pidana pemberantasan
perdagangan orang, dan RAD terkait TPPO.
17.1.1*
Masih rendahnya proporsi pajak terhadap
Total pendapatan
PDRB
pemerintah sebagai
proporsi terhadap
PDRB menurut
sumbernya
17.1.1.(a)
 Manajemen pajak daerah yang belum
Rasio penerimaan
optimal
pajak terhadap
 Kurangnya Kesadaran wajib pajak;
PDRB
 Pertumbuhan ekonomi yang stagnan

TUJUAN 17:
Kemitraan untuk
Mencapai Tujuan

TUJUAN 17:
Kemitraan untuk
Mencapai Tujuan
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Tujuan

TUJUAN 17:
Kemitraan untuk
Mencapai Tujuan

TUJUAN 17:
Kemitraan untuk
Mencapai Tujuan

Indikator

17.1.2*
Proporsi anggaran
domestik yang
didanai oleh pajak
domestik
17.18.1.(d)
Persentase indikator
SDGs terpilah yang
relevan dengan
target

Dari

tabel

diatas

Permasalahan
akibat Pandemi COVID-19;
 Sarana prasarana penunjang yang kurang
memadai;
 Kurangnya kopetensi sumber daya
aparatur dalam pengelolaan Pajak Daerah;
 Target penerimaan pajak yang tidak
relevan;
 Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk
menunjang kegiatan pengelolaan
pendapatan Daerah;
 Lemahnya regulasi pengelolaan
pendapatan Daerah.
Terbatasnya
anggaran
dalam
rangka
menunjang pengelolaan pendapatan Daerah.

Pencapaian
optimal

dirumuskan

indikator

isu

SDGs

yang

pembangunan

berkelanjutan prioritas sebagai berikut:
1. Dimensi sosial: kualitas tenaga pendidik, fasilitas belajar
mengajar, kualitas pendidikan, aksesibilitas terhadap air
minum, jumlah sarana dan prasarana kesehatan, kesempatan
kerja, jumlah pengangguran kaum muda/terdidik, kualitas
dan produktivitas SDM pencari kerja, kualitas sumber daya
manusia/peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

(IPM),

penanganan masalah kesejahteraan dan penguatan nilai-nilai
agama dan nilai luhur budaya lokal;
2. Dimensi

Ekonomi:

pasar,

sarana

pendidikan,

sarana

kesehatan, pengembangan infrastruktur dan kemajuan desa;
3. Dimensi Lingkungan: Kekeringan, Ruang Terbuka Hijau (RTH),
Sampah, TPS/TPA, kualitas air, dan kuantitas air;
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4. Dimensi kelembagaan: pelayanan publik, pemerintahan yang
bersih,

transparan

dan

keterbatasan

pembiayaan

pembangunan.
4.2.6 Isu-isu Strategis berdasarkan Analisis permasalahan
Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Belu yang
diperoleh dari analisis permasalahan daerah adalah sebagai
berikut:
1.

Kinerja pembangunan SDM lambat
Penentuan isu strategis tersebut didasarkan pada beberapa
permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain:
 Kinerja bidang kesehatan lambat hal ini ditunjukkan
dengan

relatif

dibandingkan

rendahnya
Provinsi

AHH

Nusa

Kabupaten

Tenggara

Timur

Belu
yang

didasarkan pada angka kematian ibu, bayi dan balita yang
masih tinggi; Persentase Balita Gizi Buruk dan Sunting
yang masih tinggi, serta standar pelayanan kesehatan di
Kabupaten Belu yang belum optimal;
 Lambatnya kinerja bidang pendidikan disebabkan oleh
Kompetensi Guru/tenaga pendidik yang masih kurang
serta

belum

optimalnya

akses

pendidikan

yang

diperlihatkan dari angka partisipasi sekolah jenjang SMP
yang cenderung menurun;
 Jumlah penduduk miskin masih tinggi yang disebabkan
oleh

keberdayaan

masyarakat

relatif

rendah;

angka

pengangguran terbuka masih cukup tinggi; Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial cenderung naik.
2.

Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan
Penentuan isu strategis tersebut didasarkan pada beberapa
permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain:
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 Produktivitas sektor pertanian rendah yang disebabkan
karena terabaikannya komoditas utama yang dimiliki oleh
Kabupaten Belu;
 Sektor

lain

bergerak

secara

terfragmentasi

yang

disebabkan karena sektor perdagangan kurang mampu
menjadi pengungkit perkembangan sektor lainnya; serta
kinerja sektor pariwisata tidak optimal;
 Pandemi COVID-19 yang menyebabkan terkontraksi cukup
tajam di berbagai sektor.
3.

Masih kurangnya layanan infrastruktur berbasis tata ruang
dan lingkungan hidup di Kabupaten Belu
Penentuan

isu

strategis

tersebut

didasarkan

pada

permasalahan yang dihadapi daerah adalah cakupan layanan
infrastruktur masih kurang yang disebabkan oleh belum
terpenuhinya infrastruktur dasar dan sarana prasarana
pemukiman yang layak; masih kurangnya regulasi penataan
ruang; masih kurangnya penanganan bidang lingkung hidup;
4.

Tata kelola pemerintahan belum optimal
Penentuan isu strategis tersebut didasarkan pada beberapa
permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain:
 Kinerja akuntabilitas pemerintah daerah belum optimal
yang disebabkan oleh tingkat pengawasan masih rendah;
tingkat kemandirian fiskal masih rendah; serta manajemen
sumber daya manusia belum optimal;
 Kinerja pelayanan publik belum optimal yang disebabkan
oleh sistem mekanisme pelayanan publik belum berjalan
baik

serta

sistem

informasi

manajemen

(e-goverment)

pelayanan publik belum terintegrasi.
5.

Masih rendahnya kinerja pemberdayaan masyarakat desa
Penentuan isu strategis tersebut didasarkan pada beberapa
permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain:
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 Masih

rendahnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan;
 Kinerja pelayanan publik belum optimal yang disebabkan
oleh sistem mekanisme pelayanan publik belum berjalan
baik

serta

sistem

informasi

manajemen

(e-goverment)

pelayanan publik belum terintegrasi.
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