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BAB
PENDAHULUAN

1.1.

1

LATAR BELAKANG
Sesuai amanah Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan
pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan
kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah juga harus mampu
mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan
dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah
sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi:
Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua
puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu
kepada RPJP nasional, Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
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untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana kerja pernbangunan daerah (RKPD)
yang merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
RPJPD merupakan dokumen rencana yang harus menjadi acuan bagi
penyusunan rencana-rencana daerah dengan hirarki dan skala yang lebih rendah
seperti RPJMD, RTRW Kabupaten, Renstra SKPD, dan RKPD.

Berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, Penyusunan RPJPD harus
dilakukan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta bottom-up dan top
down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi
kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan

akuntabel,

serta merupakan merupakan satu kesatuan dengan perencanaan pembangunan
nasional.
Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang
Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Nasional

(RPJP)

Nasional,

dalam

penyusunan RPJP Daerah harus mengacu pada RPJP Nasional dan memuat visi, misi,
serta arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Untuk itu RPJPD Kabupaten
Sidoarjo disusun melalui pendekatan komprehensif dengan mengindentifikasi potensi
dan permasalahan-permasalahan pembangunan di segala bidang (ekonomi, sosial
budaya, politik, hukum, dan keamanan) yang dilakukan melalui; (1) penjaringan
data/informasi yang terkait substansi penyusunan RPJPD Kabupaten Sidoarjo; (2)
identifikasi dan analisis kondisi sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial
ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan keamanan; (3) mengidentifikasi dan
merumuskan isu-isu strategi daerah, visi dan misi pembangunan Kabupaten Sidoarjo;
serta (4) merumuskan arah pembangunan daerah jangka panjang yang meliputi arahan
umum, kebijakan serta penataan ruang.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebenarnya telah menyusun Rancangan
RPJPD 2005-2025 dan telah ditindak lanjuti dengan disusunnya RPJMD 2006-2010.
Namun seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, maka pelu dilakukan penyempurnaan atau revisi

guna

menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Mengingat pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo saat ini telah
berjalan sampai dengan tahun 2015, atau telah menyelesaikan tahapan 5 tahun
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
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pertama (RPJMD tahun 2006-2010) dan tahapan 5 kedua (RPJMD tahun 2010-2015),
maka secara substantif RPJPD 2005-2025 ini akan menjadi dasar untuk penyusunan
RPJMD pada tahapan 5 tahun ketiga dan tahapan 5 tahun keempat.
Sebagai langkah awal dalam penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo maka terlebih dahulu disusun profil
Kabupaten Sidoarjo saat ini dan kecenderungannya dimasa mendatang, sebagai dasar
(basedline) dan pijakan dalam menyusun rencana kedepan. Review Keberhasilan
menggunakan data-data terbaru periode 2010-2014 mengacu pada pelaksanaan
RPJMD 2010-2015, digunakan sebagai bagian analisis kebijakan dan ketercapaian
kinerja pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada pelaksanaan RPJMD tahun 2006-2010.
Dengan demikian RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025 yang disusun saat ini
harus dapat berfungsi sebagai dasar dan panduan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dalam kurun waktu 2015 hingga 2025.
Penyusunan profil Kabupaten Sidoarjo dilakukan melalui tahapan pendataan
dan identifikasi terhadap kondisi dan capaian pembangunan Kabupaten Sidoarjo
sampai tahun 2010 serta kondisi pada tahun 2012. Laporan pendataan dan identifikasi
selain menggambarkan kondisi eksisting berbagai sektor pembangunan dan kondisi
aktual di Kabupaten Sidoarjo, juga setidaknya telah memuat analisa dan prediksi
kedepan tentang arah perkembangan Kabupaten Sidoarjo pada tiap-tiap bidang
sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan visi, misi
dan arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Sidoarjo hingga tahun 2025 yang akan
datang.

1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Maksud penyusunan RPJP Kabupaten Sidoarjo adalah menyusun pedoman
dan arah pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sidoarjo, yang
diuraikan dalam Perencanaan Jangka Menengah melalui 4 tahapan perencanaan
pembangunan.

Adapun tujuannya adalah:
1. Terwujudnya sinkronisasi perencanaan baik antara daerah dengan pusat,
maupun antar dokumen perencanaan itu sendiri.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
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2. Terwujudnya dokumen Perencanaan Jangka Panjang yang sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
3. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang lebih terarah dan fokus pada
pencapaian target – target kinerja.
Sedangkan sasaran dari Penyusunan RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 – 2025
ini adalah sebagai berikut :
1. Teridentifikasinya profil Kabupaten Sidoarjo, yang berisikan kondisi Kabupaten
Sidoarjo masa kini dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah
serta permasalahan serta tantangan dan peluang dalam 10 tahun ke depan;
2. Terumuskannya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan
pembangunan jangka panjang daerah;
3. Terumuskannya skenario dan tahapan pembangunan untuk periode jangka
menengah daerah, berikut indikator keberhasilan pencapaian masingmasing
sasaran untuk setiap tahapnya;

1.3. PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN RPJPD KABUPATEN SIDOARJO
Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo
mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. RPJPD Kabupaten Sidoarjo 2005-2025 mengacu pada RPJP Nasional dan
RPJP Propinsi Jawa Timur.
2. RPJPD Kabupaten Sidoarjo menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD
Kabupaten Sidoarjo yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Kepala Daerah yang dalam proses penyusunannya memperhatikan RPJMD
Provinsi dan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah,
strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
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3. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP,
memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah,
rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.4. RUANG LINGKUP
A.

Lingkup Wilayah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025 mencakup seluruh wilayah administrasi
Kabupaten Sidoarjo yang terbagi dalam 18

Kecamatan, 322 desa, 31 kelurahan,

dengan luas wilayah daratan adalah sebesar 714.244,25 Km2 dan luas wilayah lautan
sampai dengan 4 mil ke arah laut adalah sebesar 201,6868 Km2.

B.

Kedalaman Materi
Materi yang dituangkan dalam dokumen perencanaan ini secara riil meliputi

rencana pembangunan selama 10 tahun yang meliputi evaluasi hasil pelaksanaan
pembangunan 10 tahun terakhir ( 2005-2015) dan 10 tahun kedepan yang merupakan
analisis dan proyeksi rencana hanya berlaku untuk periode tahun 2015-2020, 20202025 karena periode tahun 2011-2015 saat ini sudah dan sedang berjalan.
Kedalaman materi didalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 – 2025 ini
yaitu identifikasi wilayah studi, analisis dan penyampaian isu-isu strategis guna
penyusunan Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo serta arahan pembangunan selama 10
tahun ke depan.
1.5. DASAR HUKUM DAN KETENTUAN PERUNDANGAN
Penyusunan Laporan dalam rangka penyusunan RPJPD Kabupaten Sidoarjo
2005-2025 ini dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan,
sebagai berikut:
1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan
Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

9.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27
Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan
Menengah;
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Undang-Undang Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan;
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah;
20. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2009

Tentang

Perlindungan

Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
22. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan
Dan Pembangunan Keluarga;
23. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan.
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24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
25. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
30. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Panduan Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerja Sama Daerah;
38. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
39. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
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40. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
41. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;
42. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber
Daya Air;
43. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri;
44. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan
Kawasan Perkotaan;
45. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang;
46. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan
Kawasan Khusus;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 –
2025;
52. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031;
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53. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun
2005 – 2025;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 – 2025;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 2030;
58. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 – 2032;
59. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 – 2025;
60. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014 – 2034;

1.6. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD KABUPATEN SIDOARJO DENGAN
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA
RPJPD Kabupaten Sidoarjo disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional dan
RPJPD Provinsi Jawa Timur. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi,
arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah di Kabupaten Sidoarjo
dengan visi, misi, arah tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi
Jawa Timur dan Nasional. Penyusunan RPJPD Kabupaten Sidoarjo disusun dengan
memperhatikan RTRW Nasional 2005 – 2025, RTRW Provinsi Jawa Timur, RTRW
Kabupaten Sidoarjo 2009-2029, serta RPJPD dan RTRW kabupaten/kota sekitarnya.
Dalam hal ini, dilaksanakan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan
pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur serta pola ruang
Kabupaten yang terletak di sekitar Kabupaten Sidoarjo.
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Gambar 1.2
Kedudukan RPJP Daerah Kabupaten Sidoarjo
Terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Sekitarnya

UU No. 17 Tahun 2007
(Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional

PP No. 26 tahun 2008 tentang
RTRWN

Perda 5 Tahun 2006 Tentang
RPJP Kabupaten Sidoarjo

Perda RTRW Propinsi
Jawa Timur

RPJP Kabupaten
Sidoarjo

RPJP Kabupaten Sekitar

RTRW Kabupaten
Sidoarjo
2009-2029

RTRW
Wilayah
Sekitar

1.7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Sistematika Laporan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Sidoarjo 2005-2025
adalah sebagai berikut :
Bab I

Pendahuluan
Membahas tentang latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup,
pendekatan

perencanaan,

metodologi,

dasar

hukum

dan

sistematika

pembahasan.
Bab II Kondisi Umum Wilayah
Membahas tentang Kondisi umum wilayah Kabupaten Sidoarjo, yang
didasarkan atas Permendagri No 54 Tahun 2010 serta Prediksi Kondisi Umum
Daerah, yang merupakan prediksi kondisi daerah pada periode 20 tahun
dengan selang waktu 5 tahunan berdasarkan sintesa hasil analisis.
Bab III Analisa Isu-isu Strategis
Membahas tentang permasalahan dan isu-isu strategis yang menjadi dasar
penetapan visi, misi dan arah kebijakan serta tahapan prioritas RPJPD
Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025
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Visi dan Misi Daerah
Membahas tentang Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo serta tujuan dan
sasaran pembangunan Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025.

Bab V

Sasaran Dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Berisi tentang sasaran pokok, arah kebijakan, indikator, target dan kondisi
yang diharapkan dimasa mendatang.

Bab VI

Kaidah Pelaksanaan
Berisi tentang prinsi-prinsip pelaksanaan, kaidah pelaksanaan dan prasyarat
RPJPD Kabupaten Sidoarjo 2005-2025.
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GAMBARAN UMUM
KONDISI DAERAH

2

2.1 Aspek Geografi dan Demografi
A. Kondisi Geografi Daerah
1. Letak, Luas, dan Batas Wilayah Administrasi
Secara astronomis letak Kabupaten Sidoarjo adalah antara 11205’ – 11209’
Bujur Timur dan 703’ – 705’ Lintang Selatan. Adapun secara geografis terletak
diantara dua sungai besar yaitu Sungai Porong dan Sungai Surabaya sehingga
terkenal dengan sebutan kota Delta. Dilihat bentang alam, secara makro,
Kabupaten Sidoarjo terdiri dari kawasan pantai dan pertambakan di sebelah timur
dan daerah permukinan dan pertanian di bagian tengah dan barat.
Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 71.424,25 Ha , dengan batas-batas
wilayah administrasi sebagai berikut:
 Sebelah Utara

: berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik

 Sebelah Timur

: berbatasan dengan Selat Madura

 Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan
 Sebelah Barat

: berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.
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Secara administratif, Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 322
desa dan 31 kelurahan. Sementara itu desa-desa di Kabupaten Sidoarjo terbagi
menjadi desa pedesaan (rural area) dan desa perkotaan (urban area). Berdasar

data yang ada, kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah
Kecamatan Jabon dengan luas 8.099,75 ha, dan kecamatan yang
wilayahnya paling kecil adalah Kecamatan Gedangan dengan luas 2.405,75
ha.
Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kecamatan
Sidoarjo
Buduran
Candi
Porong
Krembung
Tulangan
Tanggulangin
Jabon
Krian
Balongbendo
Wonoayu
Tarik
Prambon
Taman
Waru
Gedangan
Sedati
Sukodono
Jumlah

Ha
6.256,00
4.102,50
4.066,75
2.982,25
2.955,00
3.120,50
3.229,00
8.099,75
3.250,00
3.140,00
3.392,00
3.606,00
3.422,50
3.153,50
3.032,00
2.405,75
7.943,00
3.267,75
71.424,25

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka, 2014

2. Topografi
Dataran Delta dengan ketinggian antara 0 s/d 25 m, dimana dataran yang
berketinggian 0-3 m seluas 19.006 Ha atau 29,99%, merupakan daerah
pertambakan yang berada di wilayah bagian timur. Wilayah bagian tengah yang
berair tawar dengan ketinggian 3-10 meter dari permukaan laut merupakan daerah
pemukiman, perdagangan dan pemerintahan seluas 40,81 %. Sedangkan wilayah
bagian barat dengan ketinggian 10-25 meter dari permukaan laut merupakan
daerah pertanian, mencapai 29,20% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sidoarjo.
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Tabel 2.2
Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan
Tahun 2013
No.

Kecamatan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sidoarjo
Buduran
Candi
Porong
Krembung
Tulangan
Tanggulangin
Jabon
Krian
Balongbendo
Wonoayu
Tarik
Prambon
Taman
Waru
Gedangan
Sedati
Sukodono

Tinggi Rata – Rata
(m dpl)
4
4
4
4
5
7
4
2
12
20
4
16
10
9
5
4
4
7

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka, 2014

3. Geologi
Wilayah Kabupaten Sidoarjo memiliki kandungan gas bumi yang dibentuk
oleh batuan alluvium seluas 24.602,07 Ha tersebar di semua kecamatan, batuan
plistosen fasien sedimen terdapat di 6 kecamatan, tanah alluvial kelabu merata di
18 kecamatan, assosiasi alluvial kelabu dan cokelat kekuningan terdapat di 4
kecamatan (Krembung, Balongbendo, tarik, dan Prambon).

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tabel 2.3
Jenis Lapisan Tanah dan Batuan
Plistosen Fasien
Alluvium
Kecamatan
Sedimen (Ha)
(Ha)
Sidoarjo
42
6.214,00
Buduran
1.469
2.633,50
Candi
40,67
Porong
29,82
Krembung
29,55
Tulangan
31,21
Tanggulangin
32,29
Jabon
81,00
Krian
32,50
Balongbendo
31,40
Wonoayu
33,92
Tarik
36,06
Prambon
34,23

Jumlah
(Ha)
6.256,00
4.102,50
4.066,75
2.982,25
2.955,00
3.120,50
3.229,00
8.099,75
3.250,00
3.140,00
3.392,00
3.606,00
3.422,50
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Plistosen Fasien
Sedimen (Ha)
14 Taman
448
15 Waru
384
16 Gedangan
38
17 Sedati
355
18 Sukodono
Jumlah
2.736
Sumber : Sidoarjo Dalam Angka, 2014
No.

Kecamatan

Tahun 2005-2025

Alluvium
(Ha)
2.705,50
2.648,00
2.367,75
7.588,00
32,68
24.602,07

Jumlah
(Ha)
3.153,50
3.032,00
2.405,75
7.943,00
3.267,75
71.424,25

4. Hidrologi
Kabupaten Sidoarjo terletak diantara dua aliran sungai yaitu Kali Surabaya
dan Kali Porong yang merupakan cabang dari Kali Brantas yang berhulu di
kabupaten Malang. Daerah air tanah, payau, dan air asin mencapai luas 16.312.69
Ha. Kondisi air tanah di Kabupaten Sidoarjo antara 0 – 5 meter dibawah permukaan
tanah. Daerah banjir terbagi menjadi tiga, banjir karena hujan tersebar di 13
kecamatan, banjir periodik disebagian 5 kecamatan, dan banjir karena air pasang
berada di sebagian 4 kecamatan
Tabel 2.4
Luas Daerah Air Hujan dan banjir (Ha) – 2013
No

Kecamatan

Daerah Air
Asin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sidoarjo
Buduran
Candi
Porong
Krembung
Tulangan
Tanggulangin
Jabon
Krian
Balongbendo
Wonoayu
Tarik
Prambon
Taman
Waru
Gedangan
Sedati
Sukodono
Jumlah

4.063,62
1.822,50
667,23
640,75
4.080,75
740,50
195,75
4.101,57
16.312,67

Daerah Banjir
Stlh
Hujan
308,14
17,50
491,30
14,26
17,00
48,00
21,25
216,05
265,75
30,00
71,50
8,75
64,25
1.573,75

Periodik
75,50
12,00
27,00
108,00
387,90
610,40

Air
Pasang
701,75
456,00
740,50
120,30
2.018,55

Air Tanah
0-5M
6.256,00
4.102,50
4.066,75
2.982,25
2.955,00
3.120,50
3.229,00
8.099,75
3.250,00
3.140,00
3.392,00
3.606,00
3.422,50
3.153,50
3.032,00
2.405,75
7.943,00
3.267,75
71.424,25

Sumber : Kabupaten Dalam Angka, 2014

5. Klimatologi
Kabupaten Sidoarjo beriklim topis dengan dua musim, yakni musim kemarau
pada bulan Juli sampai Bulan Oktober dan musim hujan pada bulan Nopember
sampai bulan Juni. Curah hujan, rata-rata curah hujan tertinggi pada bulan Juni dan
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bulan Januari. Dimana pada tahun 2013 rata-rata curah hujan pada bulan Juni
mencapai 90,6 Mm dan pada bulan Januari mencapai 87,2 Mm. Sedangkan ratarata curah hujan terendah pada bulan Juli hingga September yakni 0.0 Mm. Suhu,
terendah 20o C dan tertinggi mencapai 35o C. Kelembaban, cenderung stabil namun
arah dan kecepatan angin cukup fluktuatif pada setiap bulannya.
Tabel 2.5
Jumlah Curah Hujah di Kabupaten Sidoarjo (cm) Tahun 2013
Kecamatan
01. Sidoarjo
02. Buduran
03. Candi
04. Porong
05. Krembung
06. Tanggulangin
07. Jabon
08. Krian
09. Balongbendo
10. Wonoayu
11. Tarik
12. Prambon
13. Taman
14. Waru
15. Gedangan
16. Sedati
17. Sukodono
18. Buduran
19. Tarik
20. Wonoayu
21. Balongbendo
22. Krian
23. Tanggulangin
24. Sidoarjo
25. Krian
26. Prambon
27. Tarik
28. Prambon
29.
30.

Penakar
Hujan
Sumput
Banjar Kmt
Durung
Porong
Krembung
Kludan
Kedung Ck
Krian
Bakalan
Ketintang
Cepiples
Prambon
Ketegan
Bono
Sruni
Sedati
Kr. Nongko
Kemlaten
Kedungploso
Ketawang
Botokan
Ponokawan
Putat
Sidoarjo
Klagen
Gedangrowo
Budug Bulus
Watu Tulis
Pelayaran
Lengkong

Jan

Feb

135.0
54.0
96.0
50.0
122.0
57.0
46.0
37.0
43.0
54.0
71.0
60.0
45.0
53.0
80.0
45.0
58.0
85.0
80.5
52.2
80.0
50.0
125.0
62.0
75.0
50.0
65.0
55.0
80.0
52.0
75.0
73.0
118.0
52.0
105.0
52.0
107.0
50.0
83.5
48.8
98.0
37.0
91.0
51.0
69.0
48.0
96.0
74.0
137.0
36.0
116.0
60.0
91.0
67.0
67.0
52.0
71.2
53.0
90.0
60.0
87.2
54.3
Rata-rata / Rate 2010
Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka, 2014

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agust

Sep

Okt

Nop

Des

62
75
43
58
67
95
46
59
53
42.5
65
55
70
55
93
79
69
51.4
100
77
80
59
68
95
67
60
112
32
59
44
66.4

43
69
56
31
34
61
30
43
43
60,5
70
80
30
30
65
45
75
70,1
53
54,3
29
61
57
27
67
60
81
62
81,4
75
54,8

52
37
47
26
28
47
39
29
19
25,5
30
21
70
70
42
38
19
20,1
31
33,8
30
21
40
66
22
35
34
7
12,5
90
36,1

54
73
66
71
123
121
67
127
95
90,7
90
125
85
80
80
73
35
142
100
127
94
125
115
78,7
40
104
113
95
128,3
90,6

34
27
35
25
16
20
34
34
30
34,5
21
13
23
32
27
37
17
18
21
37,5
23
29
22
5
18
15
11
5
63,5
24,3

0.0

0.0

0,0

65
125
47
66
52
73
44
29
37
77
17
34
90
155
91
142
71
44,3
41
48,5
90
35
59
70
45
46
43
23
71,8
61,1

75
70
39
50
57
43
46
83
37
50
35
35
110
65
102
70
74
60,2
34
89
94
57
45
53
92
31
42
50
109
59,9

6. Penggunaan Lahan
Dari luas wilayah Kabupaten Sidoarjo 71.424,25 ha, diketahui bahwa secara
keseluruhan penggunaan lahan eksisting pada tahun 2013 didominasi oleh tiga
penggunaan lahan terbesar, yaitu permukiman dan pekarangan seluas 20.466,40
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ha (27,42 %), lahan sawah teknis seluas 22,519 ha (31,58 %) dan tambak seluas
15.444 ha (21,76 %).
Tabel 2.6
Penggunaan Lahan Kabupaten SidoarjoTahun 2013
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kecamatan
Sidoarjo
Buduran
Candi
Porong
Krembung
Tulangan
Tanggulangin
Jabon
Krian
Balongbendo
Wonoayu
Tarik
Prambon
Taman
Waru
Gedangan
Sedati
Sukodono
Jumlah

Permukiman
&
Pekarangan
2.507,40
1.101.00
1.205.00
845.00
713.00
840,00
917,00
424.00
1.342,00
698,00
619,00
1.217,00
515,00
1.373,00
1.563,00
391,00
3.097,00
1.099,00
20.466.40

Tegal

Padang
Rumput

Sementara
Tidak
Ditanami

Hutan
Rakyat &
Hutan
Negara

132.00
3,00
86.00
26.00
8.00
0,21
12,00
180,00
33,00
153,00
117,00
332,00
163,00
1.245.21

-

50.00
110.00
1,00
272.00
1,00
8,00
41.00
483.00

77,00
45,00
552,00
335,00
1.009,00

Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka, 2014
Lanjutan
No

Kecamatan

Perkebunan

Lain-lain

Rawa

Tambak

Kolam

Sawah

Jumlah
Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sidoarjo
Buduran
Candi
Porong
Krembung
Tulangan
Tanggulangin
Jabon
Krian
Balongbendo
Wonoayu
Tarik
Prambon
Taman
Waru
Gedangan
Sedati
Sukodono

65,00
-

588,38
631,87
609,39
549,00
385,00
422,00
349,00
950,00
548,00
240,00
705,00
266,00
835,00
937,00
563,00
1.295,00
122,00
339,00

135,00
10.00
-

3.088,22
1.662,00
1.031,00
496,00
496,00
4.230,00
438,00
4.003,00
-

52,00
1,00
58,00
2,00
-

325,00
622,00
1.034,00
821,00
1.850,00
1.857,00
1.410,00
1.482,00
1.327,00
1.714,00
2.068,00
2.123,00
2.062,00
726,00
70,00
720,00
682,00
1.626,00

6.432,78
3.474,87
2.981,39
2.161,00
1.106,00
1.263,21
1.819,00
6.607,00
1.923,00
1.426,00
1.324,00
1.483,00
1.361,00
2.428,00
2.962,00
1.686,00
7.224,00
1.642,00

15.444,00

113,00

22.519,00

49.304,25

Jumlah
65,00
10.333,64 145,00
Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka, 2014
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B. Potensi Pengembangan Wilayah
Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran
pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pola penggunaan lahan di
Kabupaten Sidoarjo dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis penggunaan lahan
yaitu permukiman, lahan sawah dan perikanan, pertambangan, industri (gudang,
zona industri dan kawasan industri), fasilitas umum, perdagangan dan jasa, serta
kawasan khusus militer.
Kondisi wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah berupa kawasan pantai dan
pertambakan di sebelah timur dan daerah permukinan dan pertanian di bagian
tengah dan barat. Sedangkan potensi pengembangan wilayah diarahkan ke
pengembangan kawasan:
1. Kawasan Tanaman Pangan
Tanaman pangan diwilayah desa-desa basis pertanian di Kabupaten Sidoarjo
diwilayah barat. Oleh karena itu, program yang dicanangkan adalah menetapkan
kawasan tanaman pangan yang merupakan lahan produktif (subur) dan tidak
diperkenankan dialihfungsikan ke penggunaan lahan non-tanaman pangan.
Termasuk, tanaman holtikultura meliputi tanaman sayur-sayuran dan buahbuahan. Jika dipilah meliputi: tomat, salak, pisang, pepaya, kacang panjang,
terong, lombok, semangka, kubis, melon. Potensi tersebut mempunyai
kecenderungan wilayah yang memiliki.
2. Kawasan Perikanan Darat dan Laut
Kawasan perikanan yang meliputi ikan lele, ikan gurami, dan ikan tambak
sebenarnya yang cukup menonjol jika dibandingkan sektor peternakan, sehingga
perlu menyediakan lahan untuk kawasan perikanan didaerah-daerah tertentu
disetiap wilayah. Sementara potensi ikan laut yang cukup besar juga perlu terus
ditingkatkan dan didorong dengan penguatan sarana pendukung dari instansi
teknis.
3. Kawasan Pengembangan Industri kecil dan Sedang
Kawasan industri sebarannya merata diseluruh wilayah kecamatan di Kabupaten
Sidoarjo. Hal ini telah diuraikan pada bahasan skenario prioritas pengembangan
untuk sektor industri. Oleh karena itu perlu dicanangkan adalah menentukan
sentra-sentra kawasan industri berdasarkan spesifikasi jenis industri.
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Dengan pola clustering serta peningkatan program kemitraan menjadi daya
dorong dalam memperkuat basis industri kecil yang diusahakan oleh masyarakat
serta sebagai upaya meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja.
4. Kawasan Pesisir
Kabupaten Sidoarjo yang wilayah geografisnya meliputi wilayah daratan, wilayah
pesisir/laut dan pulau-pulau kecil memiliki beberapa kawasan strategis baik
Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Propinsi maupun Kawasan
strategis Kabupaten. Salah satu kawasan strategis kabupaten adalah berupa
kawasan

strategis

pesisir.

Kawasan

strategis

pesisi

sangat

prospektif

pengembangannya kedepan. Saat ini penggunaan lahan di kawasan strategis
cenderung meningkat akibat multiplier effect dari aktivitas Bandara Udara Juanda
dan kemudahan aksesibilitas.
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Gambar 2.1
Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Pesisir
Kabupaten Sidoarjo
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C. Wilayah Rawan Bencana
Kawasan rawan bencana yang dijumpai di wilayah Kabupaten Sidoarjo
adalah kawasan yang berada di sekitar kawasan lindung geologi (Lumpur Porong).
Kawasan ini rawan terhadap amblesan tanah dan
Kecamatan-kecamatan

yang

rawan

bencana

banjir lumpu maupun air.

tersebut

adalah

Kecamatan

Tanggulangin, Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon.
D. Demografi
1. Ukuran
Berdasarkan hasil registrasi penduduk tercatat perkembangan jumlah
penduduk selama 5 tahun terakhir

mengalami peningkatan. Tahun 2008 tercatat

1.801.187 jiwa, tahun 2009 tercatat 2.018.239 jiwa, tahun 2010 tercatat 2.031. 342
jiwa, tahun 2011 tercatat 1.984.486 jiwa, tahun 2012 tercatat 2.053.467 jiwa, hingga
pada tahun 2014 tercatat jumlah penduduk sebanyak 2.127.043 jiwa.
Grafik 2.1
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014

2.127.043

2014

2.090.619

2013

2.053.467

2012

1.984.486

2011
2010

2.031.342

2009

2.018.239
1.801.187

2008

1.514.750

2007
0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Sumber: Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2014

2. Struktur
a. Jumlah Penduduk menurut Umur dan Pendidikan
Jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 yang berada di
kelompok umur 0 s.d 4 tahun sebanyak 150.334 orang, umur 5 s.d 9 tahun
sebanyak 86.481 orang, umur 10 s.d 14 tahun sebanyak 132.249 orang, umur 15
s.d 19 tahun sebanyak 151.869 orang, umur 20 s.d 24 tahun sebanyak 131.087
orang dan umur 25 tahun ke atas sebanyak 1.375.328 orang.
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Grafik 2.2
Penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Usia Tahun 2014

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo (data diolah)

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa piramida penduduk
Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 berbentuk piramida penduduk muda (expansive).
Hal tersebut terlihat dari penduduk pada kelompok usia anak-anak (0-14 tahun)
sebesar 22% dan penduduk pada kelompok usia tua (≥65 tahun) hanya 4,67%.
Sementara itu penduduk usia produktif (15-64 tahun) mendominasi sebesar
73,29%. Hal ini harus menjadi perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini
akan menjadi entry tenaga kerja baru, yang memerlukan skill dan kualitas SDM
yang memadai baik ketrampilan maupun etos kerja dan kepribadian. Untuk
memperoleh hal tersebut, diperlukan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang
memadai serta lingkungan pergaulan yang cukup, baik di rumah maupun di
masyarakat. Sehingga ketika mereka memasuki pasar kerja, mampu memperoleh
peluang kerja yang tersedia. Di sisi yang lain Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus
mampu pula menciptakan pasar kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih
banyak lagi. Jika dicermati lebih lanjut, ternyata 6,02 persen penduduk Kabupaten
Sidoarjo merupakan balita. Kondisi ini menuntut perhatian Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo dalam penanganan penduduk balita terutama dari segi kesehatan dan
investasi bidang pendidikan.
Selanjutnya, memperhatikan komposisi penduduk menurut kelompok usia
muda, usia produktif, dan usia tua yang demikian, diketahui rasio ketergantungan
Kabupaten Sidoarjo tahun 2012 sebesar 38,58 per 100 penduduk usia kerja, yang
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berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (usia kerja) di Kabupaten Sidoarjo
mempunyai tanggungan sekitar 38-39 penduduk usia non produktif, dimana 31,54
diantaranya berasal dari kelompok usia muda dan 7,04 lainnya berasal dari
kelompok usia lanjut. Secara umum rasio ketergantungan Kabupaten Sidoarjo
sudah sangat jauh dibawah rasio ketergantungan nasional (51,33 persen). Kondisi
ini

sebenarnya

menguntungkan

bagi

Kabupaten

Sidoarjo

terutama

untuk

memperbesar tabungan rumah tangga, investasi sumber daya manusia dan
peningkatan kesejahteraan, namun demikian, juga menjadi tantangan bagi
pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kesempatan kerja, kualitas
penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang rendah.
Grafik 2.3
Penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Pendidikan Tahun 2014
Belum
sekolah
10%

TK
2%

Sarjana
(S1/S2)
11%

Akademi
(D3/D2)
23%

SD
13%

SLTP
19%

SMA
22%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo (data diolah)

b. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan
Komposisi Penduduk Kabupaten Sidoarjo lebih didominasi oleh penduduk
yang bekerja sebagai karyawan swasta, yaitu sebanyak 736.439 jiwa seperti terlihat
pada Tabel 2.9 berikut ini.
Tabel 2.9
Komposisi Penduduk Kabupaten Sidoarjo menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2014*
NO

Nama Pekerjaan

JUMLAH

1
2
3
4
5
6
7

BELUM/TIDAK BEKERJA
MENGURUS RUMAH TANGGA
PELAJAR/MAHASISWA
PENSIUNAN
PNS
TNI
POLISI

8
9
10
11

NO

689.114
94.893
345.397
18.125
27.908
17.224
5.821

47
48
49
50
51
52
53

PERDAGANGAN

28.430

54

PETANI/PEKEBUN
PETERNAK
NELAYAN/PERIKANAN

43.942
47
845

55
56
57

Nama Pekerjaan

Jumlah

PROMOTOR ACARA
ANGGOTA DPR RI
ANGGOTA DPD RI
ANGGOTA BPK
PRESIDEN
WAKIL PRESIDEN
ANGGOTA MK
ANGGOTA KABINET
KEMENTRIAN
DUTA BESAR
GUBERNUR
WAKIL GUBERNUR
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NO

Nama Pekerjaan

JUMLAH

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

INDUSTRI
KONSTRUKSI
TRANSPORTASI
KARYAWAN SWASTA
KARYAWAN BUMN
KARYAWAN BUMD
KARYAWAN HONORER
BURUH HARIAN LEPAS
BURUH TANI/PERKEBUNAN
BURUH NELAYAN/PERIKANAN
BURUH PETERNAKAN
PEMBANTU RUMAH TANGGA
TUKANG CUKUR
TUKANG LISTRIK
TUKANG BATU
TUKANG KAYU
TUKANG SOL SEPATU
TUKANG LAS/PANDAI BESI
TUKANG JAHIT
TUKANG GIGI
PENATA RIAS
PENATA BUSANA
PENATA RAMBUT
MEKANIK
SENIMAN
TABIB
PARAJI
PERANCANG BUSANA
PENTERJEMAH
IMAM MASJID
PENDETA
PASTOR
WARTAWAN
USTADZ/MUBALIGH
JURU MASAK

164
191
186
736.439
5.450
425
481
3.028
1.874
269
18
541
23
76
1.048
213
34
98
440
8
40
6
41
243
69
16
2
6
5
7
203
5
167
121
28

Tahun 2005-2025

NO

Nama Pekerjaan

Jumlah

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

BUPATI
WAKIL BUPATI
WALIKOTA
WAKIL WALIKOTA
ANGGOTA DPRD PROP.
ANGGOTA DPRD KAB
DOSEN
GURU
PILOT
PENGACARA
NOTARIS
ARSITEK
AKUNTAN
KONSULTAN
DOKTER
BIDAN
PERAWAT
APOTEKER
PSIKIATER /PSIKOLOG
PENYIAR TELEVISI
PENYIAR RADIO
PELAUT
PENELITI
SOPIR
PIALANG
PARANORMAL
PEDAGANG
PERANGKAT DESA
KEPALA DESA
BIARAWAN/BIARAWATI
WIRASWASTA
PEKERJAAN LAINNYA
JUMLAH

1
1
0
1
2
20
2.728
19.419
21
121
78
33
16
67
1.396
1.028
1.844
136
13
0
5
212
6
3.703
6
11
15.127
1.995
286
21
54.694
317
2.127.043

Sumber : Dispendukcapil Kab. Sidoarjo,2015.
*Data yang terekam di E-KTP 2014.

3. Distribusi
Jumlah penduduk berdasarkan laporan perkembangan penduduk bulan
tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu
2.127.225 jiwa, sedangkan tahun 2013 sejumlah 2.090.619 jiwa. Kecamatan yang
memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Waru yaitu, 230.913 jiwa,
sekaligus mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi dibandingkan
dengan kecamatan lain yaitu 7.616 jiwa/km2. Sedangkan Kecamatan Jabon memiliki
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penduduk paling sedikit yaitu 59.040 jiwa dan sekaligus menjadi kecamatan dengan
kepadatan terendah yaitu 729 jiwa/km2.
Tabel 2.10
Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014
No

Kecamatan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Km2

Jiwa/km2

1

Sidoarjo

107.458

107.237

214.695

62,56

3.432

2

Buduran

49.702

48.734

98.436

41,03

2.399

3

Candi

76.176

75.512

151.688

40,67

3.730

4

Porong

44.754

44.349

89.103

29,82

2.988

5

Krembung

35.864

35.488

71.352

29,55

2.415

6

Tulangan

48.584

48.054

96.638

31,21

3.097

7

Tanggulangin

53.700

52.776

106.476

32,29

3.297

8

Jabon

29.681

29.359

59.040

81,00

729

9

Krian

64.776

63.221

127.997

32,50

3.938

10

Balongbendo

38.322

37.646

75.968

31,40

2.419

11

Wonoayu

41.947

41.489

83.436

33,92

2.460

12

Tarik

34.482

34.109

68.591

36,06

1.902

13

Prambon

40.693

39.809

80.502

34,23

2.352

14

Taman

112.752

109.683

222.435

31,54

7.054

15

Waru

115.901

115.012

230.913

30,32

7.616

16

Gedangan

64.766

62.981

127.747

24,06

5.310

17

Sedati

51.666

49.928

101.594

79,43

1.279

18

Sukodono

61.409

59.205

120.614

32,68

3.691

Jumlah
1.072.633
1.054.592 2.127.043
Sumber : Dispendukcapil dan BPS Kab. Sidoarjo, 2015

714,24

2.978

4. Kelahiran, Kematian, Datang dan Pindah
Jumlah kelahiran penduduk di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2012
mengalami peningkatan dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2007 seperti
ditunjukkan pada Grafik 2.4. Pada tahun 2014 jumlah kelahiran penduduk
mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 yaitu sebanyak 4.181 jiwa.
Jumlah kematian penduduk di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2011 mengalami
penurunan dibanding tahun 2010, yaitu sebesar 79%. Namun, kondisi sebaliknya
terjadi pada tahun 2012, dimana jumlah kematian mengalami peningkatan yang
sangat signifikan dibanding tahun 2011, yaitu sebesar 169% atau dari 1.896 jiwa
menjadi 5.102 jiwa pada 2012, pada tahun 2013 jumlah angka kematian mengalami
penurunan menjadi 3.812 dan naik pada tahun 2014 menjadi 4.940 kematian.
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Grafik 2.4
Grafik Perkembangan Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014
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Kelahiran 18.674 17.800

15.786 11.627 29.046 28.889 33.070

Kematian 7.446

8.822

7.775

1.896

5.102

3.812

4.940

* : Data tidak tersedia
Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo

Grafik 2.4 (Lanjutan)
Grafik Perkembangan Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014
100.000
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70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
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2007

2008

2009*

2010

2011
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2013

2014

Datang 33.884 42.663

6.245

93.607 74.819 11.068 14.160

Pindah 12.927 19.624

4.434

67.996 22.954

9.188

9.937

* : Data tidak tersedia
Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo

Jumlah migrasi masuk di Kabupaten Sidoarjo pada 2011 mengalami
kenaikan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 1.399% dibanding tahun 2010, atau
dari 6.245 jiwa menjadi 93.607 jiwa. Sedangkan pada 2012 jumlah tersebut
mengalami penurunan sebesar 20% atau menjadi 74.819 jiwa. Untuk migrasi keluar,
jumlahnya pada 2011 juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibanding
tahun 2010, atau dari 4.434 jiwa menjadi 67.996 jiwa. Namun, jumlah tersebut
mengalami penurunan pada 2012 sebesar 66% menjadi 22.954 jiwa. Pada tahun
2014, jumlah penduduk datang sebanyak 14.160 jiwa dan jumlah penduduk keluar
sebesar 9.937 jiwa.
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2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi
sebagai hasil pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Sidoarjo selama kurun waktu 8 tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 2.5 berikut
ini.
Grafik 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014
7,13

7,04

6,75

2012

2013

2014

6,9
4,99

2007

5,63
4,83

2008

4,91

2009

2010

2011

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan grafik diatas, pertumbuhan ekonomi selama kurun 8 tahun
terakhir cenderung mengalami tren peningkatan yang cukup baik. Hal ini
menandakan bahwa telah terjadi peningkatan di dalam pembangunan ekonomi di
Kabupaten Sidoarjo pada khususnya, yang selama 5 tahun sebelumnya sempat
terpuruk. Sejak Tahun 2006-2009, akibat musibah lumpur telah menyebabkan
kemerosotan dalam pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Namun demikian, kondisi
perekonomian di wilayah ini selama tahun 2011 sudah memperlihatkan pemulihan
yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (6,88%). Hal ini perlu
dicermati oleh pihak pemerintah Sidoarjo, agar kebijakan ekonomi yang sudah
berjalan baik ini bisa terus dipertahankan dan iklim investasi yang mulai kondusif
bisa terus dijaga guna semakin meningkatkan kondisi perekonomian di wilayah ini di
masa mendatang. Namun demikian mulai tahun 2013 dan 2014 pertumbuhan
ekonomi menunjukkan sedikit penurunan hingga pada tahun 2014 menjadi 6,75%.
Pemerintah Kabupaen Sidoarjo

II-16

Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2005-2025

Faktor penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi tahun 2012 adalah menurunnya
nilai PDRB pada sektor industri pengolahan.
2. Pendapatan Per Kapita
Pendapatan per kapita dipengaruhi oleh dua faktor yaitu besarnya nilai
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan jumlah penduduk suatu daerah pada
kurun waktu tertentu. Pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Sidoarjo pada
kurun waktu 2007-2013 menunjukkan angka yang cukup baik. Pada tahun 2007
pendapatan regional per kapita ini mencapai angka Rp. 25.981.151,- pertahun atau
sekitar 2,16 juta perbulan. Angka tersebut menurun pada

2008 sebesar Rp.

1.028.001,- dan kembali naik pada tahun 2009.
Pada tahun 2010 pendapatan per kapita masyarakat Sidoarjo mencapai Rp.
27.817.555,- per tahun atau sekitar Rp. 2,3 juta perbulan. Pendapatan tersebut
terus tercatat meningkat sampai dengan tahun 2013. Pendapatan perkapita tahun
2013 adalah sebesar Rp. 40.278.868,- pertahun atau sekitar 3,3 juta perbulannya..
Pertumbuhan PDRB per kapita tersebut bisa lebih tinggi seandainya pertumbuhan
penduduk di Kabupaten Sidoarjo bisa ditekan lebih rendah lagi. Namun faktanya
pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2010 ke tahun 2011
masih mencapai 2,21 persen (tertinggi di Jawa Timur). Pertumbuhan penduduk
sebesar itu lebih disebabkan oleh arus migrasi masuk, dari pada akibat
pertumbuhan alamiah (lahir-mati).
Tabel 2.11 Pendapatan Perkapita Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2013
Tahun Pendapatan Perkapita
2007

25.981.151

2008

24.953.150

2009

25.515.711

2010

27.817.555

2011

32.489.781

2012

36.004.080

2013

40.278.868

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo (diolah)
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3. Penduduk Miskin
Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada
akhirnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator
yang dapat menjadi patokan keberhasilan suatu pembangunan ekonomi yang
berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan.
Apabila ekonomi suatu daerah tumbuh dengan baik, maka pendapatan dari para
pelaku ekonomi akan meningkat. Dan bila hal ini terjadi dan terdisitribusi secara
merata maka tingkat kemiskinan di daerah tersebut tentunya akan berkurang.
Grafik 2.6 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014
10,52
8,67
6,91

2007

2008

2009

7,45

2010

6,97

2011

6,42

6,69

6,75

2012

2013

2014*

* : Angka proyeksi
Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo

Menurut definisi BPS, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki ratarata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan (GK). Persentase
penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2013 hingga 2014 dapat dilihat
pada grafik diatas. Persentase penduduk miskin pada tahun 2007 tercatat cukup
tinggi yaitu 10,52% dari total penduduk, Angka tersebut mulai menurun pada 2
tahun selanjutnya yang mencapai 6,91% pada tahun 2009 dan sedikit naik kembali
pada tahun 2010 yaitu 7,45%. Pada tahun 2010 tersebut dibentuk Tim Koordinasi
Penanggulangan

Kemiskinan

Kabupaten

Sidoarjo yang

bertujuan

untuk

menanggulangi dan mengurangi angka kemiskinan di daerah secara terpadu,
terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan. Dan tercatat mulai tahun 2011 hingga
2013, persentase penduduk miskin cenderung lebih konstan berada pada angka
6%. Persentase penduduk miskin pada tahun 2014 diproyeksikan 6,75%.
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B. KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM digunakan sebagai indikator terhadap keberhasilan upaya membangun
kualitas hidup manusia, dalam hal ini berarti kualitas hidup masyarakat/penduduk
yang dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja di masing-masing daerah. IPM
juga merupakan indikator strategis yang menentukan kesejahteraan sosial suatu
masyarakat.
Grafik 2.7 Perkembangan IPM Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014
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Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa perkembangan IPM
Kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu 8 tahun terakhir menunjukkan nilai yang
terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, IPM Kabupaten Sidoarjo berada
pada 74,87 poin, kemudian naik 0,64% pada tahun 2008 menjadi 75,35 poin, dan
terus meningkat hingga pada tahun 2014 mencapai 78,62 poin. Kenaikan tertinggi
terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 1,01%.
Peningkatan kualitas hidup ini merupakan hasil akhir yang diharapkan dari
perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten
Sidoarjo. Indeks ini merupakan standart yang di tetapkan oleh UNDP (United
Nations Development Programme) dalam mengukur kualitas pembangunan
manusia disuatu wilayah. IPM merupakan indeks komposit dari 3 (tiga) jenis indeks
yang mengukur tingkat kesehatan,pendidikan, dan pendapatan masyarakat
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IPM sendiri secara konseptual merupakan suatu ukuran komposit yang
mencerminkan kesehatan, pendidikan dan pendapatan yang diperoleh oleh
penduduk. Ketiga variable tersebut masing-masing meliputi:
1. Indeks

Pendidikan,

yang

menggambarkan

tingkat

pendidikan

serta

kemampuan akademik dan ketrampilan, dan tercermin melalui gabungan
indikator Angka Melek Huruf Dewasa (Adult Literacy Rate/LIT) dan Rata-Rata
Lama Sekolah (Mean Years Of schooling MYS). Di Kabupaten Sidoarjo
perkembangan angka melek huruf

menunjukan adanya peningkatan setiap

tahunnya, walaupun tidak menunjukan peningkatan yang drastis. Pada tahun
2007 dan 2008 angka melek huruf konstan pada tingkat 97,37%. Pada tahun
2008 hingga 2013 angka melek huruf berada pada kisaran 97% hingga pada
tahun 2014 angka melek huruf Kabupaten Sidoarjo mencapai 98,03%.
Sedangkan untuk indikator rata-rata lama sekolah pada tahun 2007 hingga
pada 2015 mengalami peningkatan 0,79 tahun.
2. Indeks Kesehatan. Indeks Kesehatan diindikasikan dengan Indeks Harapan
Hidup

(Life

Expectancy

At

Age),

menggambarkan

tingkat

kesehatan

masyarakat yang ditunjukkan oleh indikator Angka Harapan Hidup. Rata-rata
Angka Harapan Hidup selama kurun waktu 8 tahun terakhir meningkat dari
69,89 tahun menjadi 71,65 tahun pada tahun 2015.
3. Indeks Kemampuan Daya Beli (PPP), menggambarkan tingkat kemampuan
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup layak di Kabupaten Sidoarjo.
Kemampuan daya

beli

masyarakat

dipengaruhi

oleh

berbagai faktor,

diantaranya adalah tingkat pendapatan, pola konsumsi dan perkembangan
harga-harga. Daya Beli masyarakat digambarkan melalui pengeluaran riil
masyarakat. Secara umum di Kabupaten Sidoarjo kemampuan daya beli
masyarakat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2007,
pegeluaran perkapita riil masyarakat Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 636,02
ribu, pada tahun 2008 pengeluaran perkapita riil sebesar Rp. 640,90 ribu, pada
tahun 2009 naik menjadi Rp. 643,30 ribu hingga pada tahun 2014 pengeluaran
perkapita riiel mencapai Rp. 662,52 ribu.
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Tabel 2.12 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014

INDIKATOR
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Point)
Indeks Pendidikan (Point)
- Angka Melek Huruf (persen)
- Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
Indeks Kesehatan (Point)
- Angka Harapan Hidup (tahun)
Indeks PPP (Point)
- Pengeluaran perkapita riiel disesuaikan (Rp.000)

TAHUN
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

74,87

75,35

75,88

76,35

76,9

77,36

78,15

78,62

86,00

86,00

86,65

86,81

87,05

87,24

88,01

88,2

97,37

97,37

97,40

97,42

97,76

97,79

97,91

98,03

9,49

9,49

9,78

9,84

9,85

9,92

10,23

10,28

74,82

75,13

75,52

75,92

76,32

76,72

77,39

77,75

69,89

70,08

70,31

70,55

70,79

71,03

71,43

71,65

63,79

64,91

65,47

66,32

67,32

68,13

69,05

69,91

636,02

640,90

643,30

646,97

651,31

654,81

658,79

662,52

* : Angka Sementara
Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo
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2. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah anak
usia 7 – 12; 13 – 15 dan 16 - 18 tahun yang bersekolah di SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/MA/SMK dibagi seluruh jumlah anak usia 7 – 12; 13 – 15 dan 16 - 18 tahun
untuk jenjang pendidikan tersebut. APM untuk jenjang SD/MI menunjukkan angka
yang tinggi mendekati 100% yang berarti mayoritas penduduk usia 7-12 tahun di
Sidoarjo bersekolah SD/MI tepat waktu Berbeda dengan jenjang SMP yang masih
rendah dibawahnya yaitu 78,53% pada tahun 2014.Namun angka tersebut leih baik
dibandingkan tahun 2007 lalu yang hanya 75,91%. Untuk jenjang SMA/MA/SMK,
APM rata-rata diatas 60% yang berarti 3 dari 5 penduduk usia 16-18 tahun yang
memanfaatkan fasilitas pendidikan SMA/MA/SMK.
Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkkan partisipasi penduduk yang
sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka
Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang
bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah
penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.
Berdasarkan pada tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa APK untuk jenjang SD/MI
mengalami penurunan selama kurun waktu 8 tahun terakhir, namun di tahun 2014
mengalami peningkatan menjadi 110,29%. Begitu juga untuk APK jenjang SMP/MTs
mengalami peningkatan di tahun 2014 yaitu 101,55%. Berbeda dengan APK untuk
jenjang SMA/MA/SMK yang sedikit mengalami penurunan menjadi 84,65% pada
tahun 2014.
Tabel 2.13
APM dan APK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014
Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Kasar

Tahun
SD/MI
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

111,62
113,15
101,6
98,72
94,32
95,37
93,42
100,78

SMP/MTs SMA/MA/SMK
75,91
92,89
72,18
73,17
68,29
71,38
72,31
78,53

61,71
61,74
52,3
61,04
60,45
63,65
64,02
64,14

SD/MI
126.29
139.22
114.49
109.96
103.49
103.69
103.83
110.29

SMP/MTs SMA/MA/SMK
97.95
60.08
95.18
98.17
91.39
96.41
95.60
101.55

61.71
38.22
70.72
82.69
81.29
84.86
84.75
84.65

Sumber : Dinas Pendidikan
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3. Angka Kelulusan Sekolah dan Angka Putus Sekolah
Untuk menilai kualitas secara umum dalam penyelenggaraan pendidikan di
Kabupaten diukur dengan angka kelulusan.Kemampuan sekolah untuk meluluskan
anak didiknya akanberbanding lurus dengan kualitas tersebut.Target yang
ditetapkan untuk angka kelulusan tahun 2014 adalahuntuk SD/MI sebesar 100%
SMP/MTs sebesar 100% sedangkanSMA/MA/SMK sebesar 100%.Realisasi Angka
kelulusan sekolah pada tahun 2014 adalah untukSD/MI sebesar 100%, SMP/MTs
sebesar 99,99%, sedangkanSMA/MA/SMK sebesar 99,99%, angka kelulusan pada
semua jenjangdapat dikatakan cukup baik. Perkembangan Angka Kelulusan dan
Angka Putus Sekolah (APS) selama delapan tahun terakhir, sebagaimana
tergambar dalam grafik berikut.
Grafik 2.8
Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014
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Sumber : Dinas Pendidikan

Grafik 2.9 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2007-2014
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Sumber : Dinas Pendidikan
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Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara
jumlah seluruh murid sekolah untuk jenjang pendidikan tertentu dengan
jumlah seluruh anak usia sekolah untuk jenjang pendidikan tersebut. Seiring
dengan nilai APK, tingkat APM kabupaten Sidoarjo juga cenderung
mengalami peningkatan setiap tahunnya pda semua jenjang. Angka
Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD/MI tahun 2011 sebesar
94,32% dan 2012 sebesar 95,37%.Pada tahun 2013 mengalami penurunan
menjadi 93,42%, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 100,78. APM
untuk jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2011 sebesar 68,29%%,
tahun 2012 sebesar 71,38%, tahun 2013 sebesar 72,31% dan tahun 2014
meningkat menjadi 78,53. Untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK, pada
tahun 2011 berada pada angka 60,45%, dan pada tahun 2012 sebesar
63,65%. Sedangkan pada tahun 2013 sebesar 64,02% dan meningkat pada
tahun 2014 menjadi 64,14.
4. Derajat Kesehatan Masyarakat

Selain pendidikan, kualitas pembangunan masyarakat juga dapat
dilihat dari aspek kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu
indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program
pembangunan. Kesehatan berimplikasi pada produktifitas perorangan dan
kelompok, sehingga pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan
diharapkan

dapat

menjangkau

semua

lapisan

masyarakat.

Tingkat

kesehatan masyarakat dapat dikur dengan melihat derajat kesehatan
diantaranya yaitu angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, angka
kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup serta cakupan rumah tangga yang
berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup mengalami
penurunan pada tahun 2008 hingga 2011, namun terjadi kenaikan pada
tahun 2012 yang cukup banyak yaitu menjadi 96, kemudian turun pada tahun
2013 72,82 dan sedikit naik di tahun 2014 menjadi 80,02.
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Grafik 2.10 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014
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Sumber : Dinas Kesehatan

Angka kematian bayi dan balita merupakan indikator yang penting
untuk mencerminkan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi
baru lahir dan balita (1-5 tahun) sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan
sekitarnya. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan
pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin
secara jelas dengan menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian
balita.
Grafik 2.11 Angka Kematian Bayi dan Balita per 1000 kelahiran hidup
di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014
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HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi
virus human immuni deficiency yang menyerang kekebalan tubuh.
Perkembangan penemuan penyakit Human Imuno Deficiency Virus/Acquired
Immuno Deficiency Syndrom (HIV/AIDS) terus menunjukkan peningkatan,
meskipun berbagai upaya penanggulangan terus dilakukan. HIV adalah virus
yang menginfeksi sel-sel system Immunology sehingga merusak system
kekebalan manusia. HIV dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain
melalui kontak dengan cairan tubuh orang yang terinveksi HIV. Misalnya
melalui hubungan sexual, transfuse darah, penggunaan jarum suntik yang
terkontaminasi, dan penularan dari ibu ke anak yang dilahirkan atau di susui.
Di Kabupaten Sidoarjo penderita penyakit HIV/AIDS terus mengalami
peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2010 menjadi 571 kasus. Pada
Tahun 2011 terdapat 710 kasus HIV/AIDS dan meningkat lagi menjadi 894
pada tahun 2012 dengan kasus HIV sebesar 411 dan 483 AIDS, pada tahun
2013 kasus HIV/AIDS sebesar 1079 dan pada tahun 2014 mencapai 1343
penderita..
Grafik 2.12 Perkembangan Kasus HIV/AIDS Kumulatif di Kab. Sidoarjo
Th 2001-2014
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Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
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Grafik 2.13. Rasio penderita HIV/AIDS yang Hidup dan Meninggal

di Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2001-2014
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Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo

Target

prevalensi

HIV/AIDS

baik

nasional, propinsi maupun

Kabupaten adalah <0,5 per 100.000 penduduk, namun di Sidoarjo
keadaannya sudah jauh diatas tersebut yaitu 351 atau 16 per 100.000
penduduk pada tahun 2014.
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga
merupakan upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar
dan mampu melakukan PHBS dalam memelihara dan meningkatkan
kesehatannya, mencegah resiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari
ancaman

penyakit

serta

berperan

aktif

dalam

gerakan

kesehatan

masyarakat. Untuk mencapai rumah tangga ber-PHBS terdapat 10 perilaku
hidup bersih dan sehat yang dipantau yaitu:
1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan
2. Memberi ASI eksklusif
3. Menimbang balita setiap bulan
4. Menggunakan air bersih
5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun
6. Menggunakan jamban sehat
7. Memberantas jentik di rumah sekali seminggu
8. Makan buah dan sayur setiap hari
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9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari
10. Tidak merokok di dalam rumah
Grafik 2.14 Cakupan Rumah Tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2014
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Sumber : LKPJ Kab. Sidoarjo 2014

Adanya penurunan Angka Kematian Bayi dan Balita dipengaruhi oleh
semakin meningkatnya cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan
sehat (PHBS) di Kabupaten Sidoarjo. Dapat dilihat pada grafik diatas bahwa
cakupan rumah tangga ber-PHBS pada tahun 2011 sebesar 47,87% dan
mengalami peningkatan baik sebesar 14,11% atau menjadi 61,98%. Hal ini
menunjukkan semakin sadar, mau dan mampu masyarakat Sidoarjo dalam
berperilaku hidup bersih dan sehat.
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2.3. Aspek Pelayanan Umum
A. Pendidikan
1. Rasio ideal prasarana & sarana pendidikan terhadap jumlah murid
Ketersediaan sarana belajar yang layak merupakan modal dasar agar
proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, sehingga keberadaannya
harus senantiasa ditingkatkan. Indikator kinerja yang mencerminkan diantaranya
adalah rasio jumlah guru terhadap jumlah murid, rasio jumlah kelas terhadap
jumlah murid serta kondisi sekolah yang mendukung.
Rasio jumlah guru terhadap jumlah murid dapat dihitung dari jumlah
pendidik dibanding dengan jumlah peserta didik. Berdasarkan PP Nomor 74
Tahun 2008 pasal 17 dinyatakan bahwa rasio minimal jumlah pendidik terhadap
peserta didik untuk jenjang SD adalah 1:20, MI 1:15, SMP 1:20, MTs 1:15, SMA
1:20, MA 1:15, dan SMK 1:15. Sampai dengan tahun 2012 rasio jumlah pendidik
terhadap peserta didik SD/MI telah sesuai standar minimal, tetapi untuk dua
tahun terakhir ini telah melebihi standar minimal. Untuk rasio pendidik jenjang
SMP/MTs dan SMA/MA/SMK telah memenuhi standar minimal dimana 1 guru
mendidik maksimal 20 siswa.
Tabel 2.14
Perkembangan Rasio Jumlah Guru dan Murid
di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014
No
1
2
3

Uraian
SD/MI
SMP/MTs
SMA/MA/SMK

2007

2008

1/22
1/16
1/15

1/20
1/10
1/16

Tahun
2009
2010
1/18
1/19
1/16
1/14
1/17
1/14

2011

2012

2013

2014

1/16
1/15
1/17

1/20
1/16
1/16

1/27
1/18
1/17

1/28
1/19
1/15

Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka, 2014

Rasio jumlah kelas terhadap murid ditetapkan melalui Permendiknas
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar proses satuan pendidikan dasar dan
menengah

adalah

SD/MI

sebesar

1:28,

SMP/MTs

sebesar

1:32

dan

SMA/MA/SMK 1:32.
Target yang ditetapkan untuk rasio jumlah kelas (rombongan belajar)
terhadap peserta didik tahun 2014 untuk SD/MI sebesar 1:28 SMP/MTs sebesar
1:28 sedangkan SMA/MA/SMK sebesar1:32. Realisasi tahun 2014 atas rasio ini
adalah untuk

SD/MI

sebesar1:29,

SMP/MTs sebesar 1:33,

sedangkan

SMA/MA/SMK sebesar1:36. Realisasi rasio jumlah kelas terhadap peserta didik
untuk jenjang SMP dan SMA mengacu Peraturan Bupati No.9 tahun 2009
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tentang Pelaksanaan Pengelolaan Satuan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo SMP
= 1:36 dan SMA, SMK = 1:36. Perkembangan jumlah peserta didik dan jumlah
kelas pada masing-masing jenjang pendidikan tahun 2007 sampai dengan 2014
terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.15
Perkembangan Rasio Jumlah Kelas dan Murid
di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014
Tahun
No

Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

SD/MI

1/29

1/22

1/17

1/19

1/19

1/28

1/27

1/28

2

SMP/MTs

1/38

1/39

1/38

1/14

1/16

1/15

1/18

1/19

3

SMA/MA/SMK

1/38

1/40

1/40

1/14

1/19

1/14

1/17

1/15

1

Sumber: Dinas Pendidikan

2. Kondisi Sekolah
Ketersediaan tempat belajar merupakan hal utama yang mendukung
kelancaran proses belajar mengajar. Gedung SD/MI dengan kondisi baik pada
tahun 2007 hanya 61,05%. Kondisi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan
persentase gedung SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dengan kondisi baik pada
tahun yang sama. Sampai dengan kurun waktu 8 tahun ini, persentase gedung
SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK mengalami peningkatan hingga diatas 90%.
Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan fasilitas
pendidikan selama 8 tahun terakhir.
Grafik 2.15
Persentase Gedung Sekolah dengan Kondisi Baik
di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014
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Sumber : Dinas Pendidikan
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B. Kesehatan
1. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
Pada tahun 2014, di Kabupaten Sidoarjo terdapat 25 Rumah Sakit
dengan 17 Rumah Sakit Umum dan 2 Rumah Sakit Khusus (Rumah Sakit bedah
dan Rumah Sakit Mata). Jumlah puskesmas di Kabupaten Sidoarjo adalah 26
buah dengan 13 puskesmas perawatan yaitu Puskesmas Porong, Krian, Taman,
Sukodono, Wonoayu, Tarik, Waru, Prambon, Balongbendo, Jabon, Krembung,
Barengkrajan, dan Sedati. Dari 13 puskesmas perawatan itu, 6 diantaranya
adalah puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar
(PONED) yaitu Puskesmas Krian, Puskesmas Taman, Porong, Tarik, Waru dan
Jabon.
Selain puskesmas dan rumah sakit, kebradaan sarana kesehatan yang
lain sangat membantu terwujudnya peningkatan derajat kesehatan yang ada di
Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014 meliputi :
Tabel 2.16 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014
No Fasilitas Kesehatan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16

Rumah Sakit Umum
Rumah Sakit Bersalin
Rumah Sakit Ibu dan Anak
Rumah Sakit Anak Bersalin
Rumah Sakit Khusus
Puskesmas Perawatan
Puskesmas Non Perawatan
Puskesmas Keliling
Puskesmas Pembantu
Rumah Bersalin
Balai pengobatan/klinik
Praktik Dokter Perorangan
Praktik Pengobatan Tradisional
Apotek
Toko Obat

Jumlah
17
2
3
2
2
13
13
52
58
24
127
1.591
157
464
28

Sumber : Dinas Kesehatan, 2015

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan
sumber daya yang ada di masyarakat. Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM) diantaranya adalah posyandu, polindes, pos obat desa
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(POD). Jumlah posyandu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 semakin
berkembang banyak. Pada tahun 2009 jumlahnya adalah 1.681 menjadi 1.768 di
tahun 2014.
1. Ketersediaan Tenaga Kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014
sebanyak 5.163 orang yang tersebar di 26 puskesmas, Dinas Kesehatan, GFK,
Rumah Sakit dan tenaga kesehatan lainnya. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan
di Kabupaten Sidoarjo disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 2.17 Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014
No Tenaga Kesehatan
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dokter spesialis
Dokter umum
Dokter gigi
Tenaga Farmasi
Ahli Gizi
Perawat
Bidan
Ahli Kesehatan Masyarakat
Ahli Sanitasi

Jumlah
681
2.171
618
613
41
2.069
681
121
30

Sumber : Dinas Kesehatan, 2015

2. Cakupan Layanan Kesehatan
Salah satu komponen penting dalam pelayanan kesehatan kepada
masyarakat adalah pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan kesehatan dasar
secara tepat dan cepat diharapkan dapat mengatasi sebagian besar masalah
kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan ibu ditujukan untuk menjaga kesehatan
ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta
mengurangi angka kematian ibu. Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak
harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi akan datang yang sehat, cerdas,
dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.
Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan
indikator cakupan K1 dan K4. Pada tahun 2014 cakupan K1 sebesar 100% dari
36.932 ibu hamil. Cakupan pelayanan K4 Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014
sebesar 94.93% mengalami penurunan dibanding tahun 2013.
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Pada tahun 2014 cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 99,3%,
menurun bila dibandingkan tahun 2013 cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan
sebesar 100,86%. Diharapkan dengan meningkatnya pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan bisa menekan serendah mungkin angka kematian ibu dan angka
kematian bayi sehingga percepatan MDGs segera terwujud.
Di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014 bayi yang mendapatkan ASI
eksklusif sebesar 54,5% atau 13.574 dari 24.920 bayi yang diperiksa, meningkat
bila dibandingkan cakupan tahun 2013 yaitu bayi yang mendapatkan ASI eksklusif
sebesar 47,95% atau 11.534 dari 24.055

bayi yang ada. Dibandingkan target

tahun 2014 sebesar 75%, maka pencapaian ASI eksklusif di Kabupaten Sidoarjo
masih jauh dibawah target.
C. Pekerjaan Umum
Untuk menyediakan kenyamanan pengguna jalan maka Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo telah menyediakan penerangan jalan umum (PJU) terutama
pada jalan-jalan utama dan pada poros jalan provinsi maupun kabupaten.
Penyediaan PJU bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi
pengendara kendaraan bermotor. Panjang jalan kabupaten sampai dengan tahun
2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seperti dalam tabel berikut:
Tabel 2.18 Kondisi Jalan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014

NO

Kondisi
Jalan
Aspal

2007

2008

1.
Baik
651,36 691,56
2.
Sedang
26,37
71,85
3.
Rusak
186,08 134,72
Panjang
863,81 898,13
Jalan(km)
Sumber : Dinas PU Bina Marga

2009

2010

2011

2012

2013

2014

692,58
36,89
186,95
916,42

481,29
301,98
134,56
917,83

712,8
65,5
142,2
920,5

824,96
31,95
85,47
942,38

788,03
111,25
66,18
965,46

812,68
95,41
84,23
992,32

Panjang jalan dengan kondisi baik tahun 2014 bila dibandingkan dengan
kondisi tahun 2007 terjadi peningkatan sepanjang 128,51 km atau 14,87%, kondisi
jalan sedang terjadi kenaikan sepanjang 69,04 km atau 261,81%, sedangkan jalan
dalam kondisi rusak terjadi penurunan sepanjang 101,85 km atau -54,73%.
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PJU dari tahun 2007 hingga tahun 2014 telah mengalami

peningkatan jumlah dan titik lokasinya yaitu dari 12.792 unit pada tahun 2010
menjadi 25.842 unit pada tahun 2014.
Grafik 2.16 Jumlah PJU di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014
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Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertaman

Tahun 2014 luas areal yang diairi melalui jaringan irigasi teknis adalah
seluas 21.984 Ha. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2007 seluas 23.883
terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu seluas 1.899 Ha. Penurunan luas
areal irigasi teknis ini karena adanya alih fungsi dari lahan pertanian kepada fungsi
permukiman dan industri. Pada tahun 2014, daerah genangan di Kabupaten
Sidoarjo seluas 1.030,32 Ha mengalami penurunan seluas 2.351 Ha (69,53%)
apabila dibandingkan dengan daerah genangan tahun 2007 seluas 3.382,1 Hektar.

D. Perumahan Rakyat
Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak
saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi
rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu
aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan
secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi
pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu
kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan
keluarga.
Kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan
pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Perkembangan rumah tidak layak
huni di Kabupaten Sidoarjo yang direhab dapat dilihat pada grafik berikut ini.
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Grafik 2.17 Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni yang Direhab
Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014
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Sumber : BPMPKB Kabupaten Sidoarjo

Jumlah rumah tidak layak huni milik keluarga miskin yang memperoleh
bantuan rehabilitasi/perbaikan pada tahun 2014 sebanyak 175 unit rumah.

Perbaikan / rehabilitasi rumah tidak layak huni pada tahun 2008 dan 2010
mencapai 2.250 unit rumah dan 1.250 rumah.
Untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap akses air
bersih untuk daerah yang masih belum dapat terjangkau pelayanan air oleh
PDAM. Jumlah air bersih yang dibangun selama kurun waktu 2007-2014
adalah sebanyak 40 unit. Pada tahun 2014 jumlah sarana air bersih yang
dibangun sebanyak 2 unit dan sekaligus melakukan pengembangan
/peningkatan sarana air bersih yang telah dibangun pada 2013.
Tabel 2.19 Sarana Air Bersih yang Dibangun
di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014
Tahun
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Sarana Air
Bersih yang Dibangun

5

2

6

4

4

15

2

2

Sumber : Dinas PU CK TR

Untuk mengatur lingkungan permukiman yang sehat dan rapi perlu
untuk dibangun jalan lingkungan. Panjang jalan lingkungan yang dibangun
selama tahun 2006 sampai dengan 2009 sepanjang 107,76 kilometer.
Panjang jalan lingkungan yang dibangun pada tahun 2014 sepanjang
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85.331 meter, sehingga sampai dengan tahun 2014 telah dibangun
sepanjang 288.041 meter.
E. Penataan Ruang
Untuk menjaga keseimbangan peruntukan ruang daerah perlu disusun
dokumen penataan ruang. Dokumen ini disusun sebagai acuan masyarakat dalam
melakukan aktivitas pemanfaatan lahan dan ruang di suatu wilayah.
Di tingkat kecamatan peruntukan ruang ditetapkan dalam dokumen Rencana
Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK). Dokumen ini secara detail menetapkan
secara spesifik peruntukan suatu lahan di wilayah kecamatan. Sampai dengan

Tahun 2014 telah tersusun 18 RDTR sesuai jumlah kecamatan.
RTBL yang telah disusun pada tahun 2013 ada 3 dokumen

yang telah

ditindaklanjuti dalam penyusunan Perbup setiap RTBL yang kemudian dijadikan
pedoman/acuan dalam melaksanakan pembangunan terkait. Pada tahun 2014
dihasilkan 3 dokumen RTBL : RTBL Mix Use (Lanjutan) Jalan Lingkar Timur
Sidoarjo, RTBL Jalan Ahmad Yani Buduran Sidoarjo, dan RTBL Jalan Lingkar Barat
Sidoarjo.

Berikut adalah perkembangan jumlah bangunan yang telah memiliki
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
Grafik 2.18 Perkembangan Jumlah Bangunan ber-IMB di Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2007-2014
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Sumber : BPPT Kabupaten Sidoarjo
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Grafik 2.19 Persentase Bangunan ber-IMB
di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014
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Sumber : BPPT Kabupaten Sidoarjo

Perkembangan jumlah rumah ber IMB pada peiode 2007 - 2014 jumlahnya
semakin meningkat, yaitu tahun 2007 berjumlah 125.987 bangunan menjadi
175.742 bangunan pada tahun 2015. Namun jika dibandingkan terhadap jumlah
bangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, persentase rumah ber-IMB mengalami
penurunan, pada tahun 2007 sebesar 27,71% dan turun pada 2014 menjadi
27,66%.
F. Perhubungan
Kabupaten Sidoarjo berkembang sebagai wilayah yang strategis untuk
industri dan jasa. Kebutuhan untuk pergerakan dari tempat ke tempat baik dalam
skala regional , nasional dan internasional sangat ditunjang oleh ketersediaan akses
yang memadai. Berikut merupakan sarana dan prasarana transportasi tahun 20072014.
Tabel 2.20 Jenis Sarana dan Prasarana Transportasi
di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014

Jenis Sarana
a. Halte
b. Traffic light
c. Terminal
d. Dermaga/Pelabuhan

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
12
35
7
3

12
35
7
4

12
36
7
5

12
36
7
11

14
39
7
12

16
41
7
12

20
43
7
12

24
42
7
12

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
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Selama kurun waktu 8 tahun terakhir, jumlah halte naik dua kali lipat dari 12
unit tahun 2007 menjadi 24 unit di tahun 2014. Begitu juga untuk trafficlight dan
dermaga/pelabuhan terdapat peningkatan selama kurun waktu 8 tahun terakhir ini.
Tabel 2.21 Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Dapat Ijin Trayek
Tahun 2007-2013
Tahun

Taxi
Citra

Taxi
Silver

Taxi
Bismillah

Taxi
Cipaganti

2013
73
70
18
10
2012
59
50
2011
126
2010
126
2009
124
2008
116
2007
166
Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka, 2014

Karyawan
Pedesaan
609
660
649
771
965
2 082
2 018

Bus
59
107
81
165

MPU
12
Truck 7 - 9
seat
23

195
351

106
357

Jumlah
780
769
775
956
1196
2580
3080

Grafik 2.20
Jumlah Penumpang Umum di Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2007-2014 (ribu orang)

150.000.000
100.000.000
50.000.000
0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
penumpang umum 138.49692.634.67.579.60.821.60.050.60.034.41.046.39.505.
Sumber : Dinas Perhubungan

Aspek perhubungan yang dilihat dari transportasi, khusunya jumlah ijin
trayek yang diterbitkan dari tahun 2007 hingga tahun 2014 jumlahnya semakin
menurun, yaitu dari tahun 2006 sebanyak 3.080 kendaraan turun menjadi 780
kendaraan pada tahun 2014. Jumlah ijin taxi tahun 2007 hingga 2014 cenderung
meningkat karena perekonomian masyarakat yang semakin baik, dan sebaliknya
kendaraan pedesaan semakin sedikit yang mengurus ijin trayek.
Perkembangan jumlah penumpang umum dari tahun 2007 sampai dengan
tahun 2014 mengalami penurunan hingga 71,47%. Pada tahun 2007 jumlah
penumpang masih sebanyak 138 juta orang, pada tahun 2010 telah mengalami
penurunan hingga 56% dibandingkan tahun 2007 dan di tahun 2014, jumlah
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penumpang umum hanya sekitar 39 juta orang. Penurunan ini diakibatkan

sebagian

masyarakat

mengalihkan

pilihan

transportasinya

kepada

transportasi pribadi khususnya kendaraan roda dua. Hal ini terlihat dari
kepemilikan kendaraan roda dua yang melonjak cukup tinggi.
G. Lingkungan Hidup

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan suatu bentuk pemanfaatan
lahan pada satu kawasan yang diperuntukan untuk penghijauan tanaman.
Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 40% dari luas wilayah, selain
sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat
tertentu

atau

budidaya

pertanian

dan

juga

untuk

meningkatkan

kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah.
Sampai dengan tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah
mengelola Ruang Terbuka Hijau seluas 27,94 hektar, sedangkan target
tahun

2014

sebesar

27

hektar,

dengan

capaian

sebesar

103%.

Dibandingkan dengan realisasi capaian RTH tahun 2013 seluas 12,78 hektar
maka realisasi capaian RTH tahun 2014 meningkat sebesar 39,1%. Hal ini
disebabkan adanya peningkatan fungsi lahan Ex TPA menjadi lahan taman
seperti Lahan Ex TPA di desa Bluru Kecamatan Sidoarjo, Desa
Kedungcangkring Kecamatan Jabon serta alih fungsi lahan Ex Kantor
Kawedanan Porong menjadi Taman Dwarakerta.
Grafik 2.21 Perkembangan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2010-2014
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Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo
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Selain Ruang Terbuka Hijau (RTH), volume sampah juga menjadi hal
penting dalam menjaga kualitas lingkungan penduduk. Dimana volume sampah
Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik sampah yang
berasal dari pasar, permukiman, perumahan, fasilitsas pendidikan, perdagangan
jasa, jalan dan kegiatan lainnya. Realisasi tonase sampah yang terangkut ke TPA
yang dicapai pada tahun 2014 terangkut 924 m3/hari, tahun 2013 terangkut 802
m3/hari, tahun 2012 terangkut 820 m3/hari, tahun 2011 sebesar m3/hari, tahun 2010
sebesar 802 m3/hari, tahun 2009 terangkut 887 m3/hari, tahun 2008 terangkut 788
m3/hari dan tahun 2007 terangkut 636 m3/hari.
Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah industri dimana ada beberapa
industri

berat

yaitu

industri-industri

logam

yang

menyebabkan

terjadinya

pencemaran udara, khususnya oleh CO2, Nox, SO2, CH4, serta O3. Untuk
mengetahui kualitas udara maka dilakukan pemantauan kualitas udara pada lokasi
padat lalu lintas dan lokasi industri berpotensi pencemaran. Realisasi pemenuhan
baku mutu udara dilokasi padat lalu lintas yang dicapai pada tahun 2007-2014 dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.22 Perkembangan Pemenuhan Baku Mutu Udara
di Lokasi yang Padat Lalu Lintas Tahun 2007-2014
.
Parameter

Standar

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

- CO (ppm)

20

5,1

5,3

0,02

20

<LD

<LD

3

2

- NO2 (ppm)

0,05

0,0215

0,0221

0,05

0,05

0,0035

0,0127

0,028

0,009

- SO2 (ppm)

0,1

0,002

0,004

0,001

0,1

0,0041

0,0036

0,024

0,009

- O3 (ppm)

0,1

-

-

-

0,1

0,0069

0,0025

-

-

2

-

-

-

2

0,0535

0,0426

-

-

0,26

0,2153

0,2653

0,08

0,26

0,091

0,223

0,084

0,017

- NH3 (ppm)
- Debu
(mg/m3)

Sumber Data : Badan Lingkungan Hidup

Pengujian pemenuhan baku mutu udara di lokasi industri berpotensi
pencemaran dilakukan terhadap 5 parameter yaitu: CO, NO2, SO2, debu dan
H2S. Realisasi pemenuhan baku mutu udara dilokasi industri berpotensi
pencemaran yang dicapai pada tahun 2007-2014 dapat dilihat pada tabel berikut
ini:
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Tabel 2.23 Perkembangan Pemenuhan Baku Mutu Udara
di Lokasi Industri Berpotensi Pencemaran Tahun 2007-2014
Parameter

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

- CO (ppm)
- NO2 (ppm)
- SO2 (ppm)
- Debu
(mg/m3)
- H2S (ppm)

1,02
0,0075
0,00218
0,312

1,03
0,009
0,0022
0,3136

1,05
0,0092
0,00225
0,3135

20
0,05
0,1
0,26

<LD
0,0189
0,0035
0,182

1,32
0,047
0,00038
0,2134

<LD
0,0011
0,0056
0,081

10
0,004
0,006
0,006

0,0115

0,0117

0,0119

0

0,0001

-

-

-

Sumber : BLH Kab. Sidoarjo

H. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Untuk mengukur perhatian pemerintah kabupaten terhadap perlindungan
terhadap perempuan dan anak adalah dengan mengukur sampai sejauh mana
fasilitasi yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten terhadap tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah mempunyai kewajiban
untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
Kejadian tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap
perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo penanganannya di fasilitasi oleh
Pemerintah

Kabupaten

Sidoarjo

melalui

Pusat

Pelayanan

Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sidoarjo.
Jumlah kejadian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang
ditemukan tahun 2014 melalui P2TP2A sebanyak 106 kasus dan seluruhnya
atau 100% teradvokasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang ditemukan
sebanyak 95 kasus, terjadi peningkatan sebanyak 11 kasus atau 11,6%.Apabila
dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2014 sebesar 152 kasus, maka
terjadi penurunan sebanyak 46 kasus atau 30,3%, dan jika dibanding target
Tapkin tahun 2014 sebesar 151 kasus, maka terjadi penurunan 45 kasus atau
sebesar 42,45%
Perkembangan Temuan Kasus KDRT selama delapan tahun terakhir
adalah sebagai berikut :
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Grafik 2.22 Jumlah Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014
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Sumber : BPMPKB Kab. Sidoarjo

Indeks Pemberdayaan Gender (IDJ) merupakan ukuran untuk menilai
sampai

sejauhmana

SDM

perempuan

yang

ada

di

kabupaten

dapat

memberdayakan dirinya dalam mengaktualisasikan perannya dalam kehidupan
di masyarakat. Indeks Pembangunan Jender (IPJ) digunakan untuk

mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan
disparitas jender.
Grafik 2.23 Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014
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Dapat dilihat pada grafik diatas bahwa nilai IDJ lebih rendah
daripada nilai IPJ di Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2007, IDJ
Kabupaten Sidoarjo hanya 37,21 point, pada tahun 2011 IDJ naik hingga
mencapai 66,53 point dan pada akhir tahun 2014 IDJ turun melamban
dengan posisi 63,83 point. Sedangkan untuk IPJ Kabupaten Sidoarjo
cenderung mengalami kenaikan hingga pada tahun 2014 menjadi 63,83
point.
Adapun variabel penyusun Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten
Sidoarjo tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1) Proporsi penduduk, jumlah penduduk laki-laki 49,77% sedangkan
perempuan sebesar 50,22%;
2) Keterwakilan di parlemen, laki-laki 84% sedangkan perempuan 16%;
3) Proporsi manager, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi, lakilaki 55,32% sedangkan perempuan 44,68%;
4) Proporsi angkatan kerja (persentase penduduk aktif dalam kegiatan
ekonomi), laki-laki 71,85% sedangkan perempuan 28,15%;
Variabel penyusun IPJ Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 adalah sebagai
berikut :
1) Proporsi penduduk, jumlah penduduk laki-laki 49,77% sedangkan
perempuan sebesar 50,22%;
2) Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk kabupaten Sidoarjo, yaitu
penduduk laki-laki dari 69,36 tahun sedangkan untuk penduduk
perempuan 73,38 tahun;
3) Angka Melek Huruf (AMH) yaitu untuk penduduk laki-laki 99,88%
sedangkan untuk penduduk perempuan 98,26%;
4) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yaitu untuk penduduk laki-laki dari 10,80
tahun, sedangkan untuk penduduk perempuan 9,94 tahun;
5) Proporsi Sumbangan Pendapatan (PSP), laki-laki 71,85% sedangkan
perempuan 28,15%;
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Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Dalam tahun 2014, tingkat prevalensi Peserta KB Aktif di
Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 78,21%, yaitu perbandingan antara
jumlah Peserta KB Aktif sebanyak 293.860 akseptor dengan jumlah
seluruh PUS yaitu sebanyak 375.733 pasangan. Apabila dibandingkan
dengan target RPJMD tahun 2014 sebesar 81,77% maka capaian kinerja
sebesar 95,65%, begitu juga jika dibandingkan dengan target indikator
kinerja dalam Tapkin sebesar 81,52% maka capaian kinerjanya 95,94%.
Namun jika dibandingkan dengan tingkat prevalensi Peserta KB Aktif
tahun 2013 yaitu sebesar 81,75%, maka tingkat prevalensi Peserta KB
Aktif tahun 2014 secara prosentase mengalami penurunanan sebesar
3,54%.
Perkembangan Peserta KB Aktif selama lima tahun terakhir terlihat
pada grafik berikut :
Grafik 2.24
Peserta KB Aktif di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014
400.000

300.000

200.000
PUS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

332.5 342.5 351.3 358.9 370.6 371.4 378.8 375.7

KB Aktif 251.2 259.7 267.0 289.9 302.4 304.3 309.7 293.8
%

75,54 75,83 76,00 80,77 81,60 81,95 81,75 78,21

Sumber : BPMPKB Kabupaten Sidoarjo

Jumlah peserta KB aktif dari tahun ketahun terus meningkat,
namun persentasenya terhadap PUS untuk tahun 2014 mengalami
penurunan di banding tahun 2013. Hal ini disebabkan terdapat peserta KB
aktif yang drop out atau Pasilitas Kesehatan KB perbatasan, sehingga
pembinaan kepada peserta KB aktif masih perlu ditingkatkan melalui
peran serta kader institusi masyarakat pedesan (IMP) sebagai pengelola
program KB tingkat Desa/Kelurahan,Dusun, RW,RT.
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Salah satu upaya penurunan angka kelahiran selain penggunaan
alat kontrasepsi adalah Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bagi
penduduk perempuan, sedangkan tolok ukur yang digunakan untuk
menilai keberhasilan PUP tersebut adalah persentase perkawinan
dibawah umur, yang dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk
perempuan yang melangsungkan perkawinan pertama pada usia dibawah
20 tahun (<20 tahun) dengan jumlah keseluruhan penduduk wanita yang
melangsungkan perkawinan pertama dalam periode yang sama.
Dalam tahun 2014, capaian PUP di Kabupaten Sidoarjo sebanyak
12.399 orang atau 99,81%, dari perkawinan pertama secara keseluruhan
yaitu 12.422 orang dan persentase perkawinan dibawah umur sebesar
0,19% atau sebanyak 23 orang. Jika dibandingkan dengan target yang
ditetapkan dalam RPJMD sebesar 0,21%, dan Target dalam Tapkin
sebesar 0,22%, maka capaian kinerja tahun 2014 telah melampaui target
yang ditetapkan dalam RPJMD maupun Tapkin, Dan jika di bandingkan
dengan capaian perkawinan dibawah umur tahun 2013 sebanyak 42
orang atau 0,33% dari jumlah keseluruhan penduduk perempuan yang
melangsungkan pernikahan pertama yaitu sebanyak 12.888 orang, maka
terjadi

penurunan

perkawinan

dibawah

umur

atau

peningkatan

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Hal ini disebabkan meningkatnya
pemahaman para remaja terhadap pentingnya kesehatan reproduksi
remaja.
Grafik 2.25 Wanita Menikah di Bawah Umur (<20 tahun)
di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014
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1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bawah Umur 3,38% 1,04% 0,51% 0,25% 0,05% 0,54% 0,33% 0,19%
Sumber : BPMPKB Kabupaten Sidoarjo
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J. Sosial

Indikator

ini

menunjukkan

komitmen

pemerintah

Kabupaten

Sidoarjo mengentaskan komunitas masyarakat penyandang masalah
kesejahteraan sosial melalui program-program pemberdayaan dan
bantuan modal untuk usaha ekonomi. Peran yang diambil pemerintah
Kabupaten Sidoarjo dalam upaya pengentasan ini lebih banyak pada
fungsi koordinasi dan distribusi sumber daya, mengingat masalah
kesejahteran sosial merupakan masalah yang rumit karena begitu
banyaknya faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.
Pengukuran kinerja atas indikator dilakukan dengan membandingkan
jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial yang
ditangani melalui pemberian modal kerja dan pelatihan pengembangan
ketrampilan usaha

dengan jumlah masyarakat penyandang masalah

kesejahteraan sosial di

Kabupaten Sidoarjo maupun dengan jumlah

penduduk di Kabupaten Sidoarjo.
Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani
untuk tahun 2014 sebanyak 14.343 jiwa atau 35,55% dari jumlah
penyandang masalah kesejahteraan sosial sebanyak 40.342 jiwa, atau
1,73% dari jumlah penduduk. Realisasi yang tertangani tahun 2014
meningkat 35,66% dari tahun 2013.
Tabel 2.24
Data Jumlah PMKS dan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2007– 2014
Jumlah
PMKS

Jumlah
PMKS
tertangani

%
Tertangani

Jumlah
Penduduk

% PMKS
thd. Jumlah
penduduk

232
232
244

0,40%
0,52%
0,70%

1.514.750

3,77%

1.801.187

2,44%

2009

57.184
44.110
34.845

2.018.239

1,72%

2010

32.489

822

2,53%

1.950.000

1,67%

2011

37.255

9.135

24,52%

1.980.000

1,88%

2012

41.915

8.860

21,14%

2.053.467

2,04%

2013

36.700

10.573

28,80%

2.090.619

1,76%

2014

40.342

14.343

35,55%

2.127.043

1,90%

Tahun
2007
2008

Sumber : Dinsosnaker Kab. Sidoarjo
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K. Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sidoarjo, tahun 2007 sampai
tahun 2014 cenderung terus meningkat. Selama periode tersebut jumlah
angkatan kerja tumbuh hingga 4,10 persen di tahun 2012. Sedangkan
Angkatan kerja tahun 2013 dan 2014 masih dalam kondisi konstan
sebesar 1.027.680 orang. Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.25
Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2007-2014
Tahun
Angkatan Kerja
Tenaga Kerja Ditempatkan
Tidak Bekerja
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

910.851
924.661
data tidak tersedia
1.001.225
1.019.035
1.060.790
1.027.662
1.027.680

1.584
2.788
2.222
3.256
854
1.072
3.276
4.209

115.408
110.158
data tidak tersedia
83.603
48.444
50.816
42.416
42.520

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu
indikator untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh
pemerintah. Tingkat Pengangguatn Terbuka di Kabupaten Sidoarjo
selama periode tahun 2007-2014 mengalami penurunan. Pada tahun
2007 TPT mencapai 12,67 persen, dan pada tahun 2014 TPT tercatat
sebesar 4,20 persen.
Tabel 2.26
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014
Pengangguran
Tahun
Terbuka
2007

12,67%

2008

11,91%

2009

data tidak tersedia

2010

8,35%

2011

4,75%
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2012

5,21%

2013

4,13%

2014

4,20%

Tahun 2005-2025

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

L. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
a. Jumlah Koperasi yang ada

Jenis Koperasi di Kabupaten Sidoarjo terdapat 23 jenis koperasi
dengan jumlah selama periode tahun 2007-2014 terus meningkat. Jumlah
koperasi aktif meningkat, hal ini disebabkan karena adanya pendirian
koperasi baru di Kecamatan Sidoarjo (3 koperasi), Kecamatan Porong (1
koperasi) dan Kecamatan Prambon (1 koperasi). Sedangkan koperasi
yang sudah tidak aktif dan akan diaktifkan kembali sebanyak 3 koperasi
yaitu Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Taman dan Kecamatan Sidoarjo.
Grafik 2.26
Jumlah Koperasi di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014
1.400
1.200
1.000
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Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan ESDM

b. Volume Usaha Koperasi
Sebagai salah satu bentuk usaha, output koperasi dinyatakan dalam
volume

usaha.

Semakin

besar

volume

usaha

mencerminkan

semakin

berkembangnya bisnis dan ekonomi koperasi. Pada grafik dibawah nampak
realisasi jumlah volume usaha koperasi pada tahun 2014 sebesar Rp.
863.689.504.000,00 atau meningkat dibanding tahun 2013 yang sebesar Rp.
798.558.685.000,00.
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Grafik 2.27 Volume Usaha Koperasi di Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2007-2014 (Juta Rupiah)
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
-

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Volume 494.497 511.939 574.141 590.575 699.875 699.980 798.559 863.689
Sumber data :Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan ESDM

c.

Persentase koperasi aktif
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus

sebagai

gerakan

ekonomi

rakyat

yang

berdasar

atas

azas

kekeluargaan.Persentase koperasi aktif pada tahun 2014 sebesar 89,25%,
dimanasebanyak 1.179 unit koperasi dinyatakan masih aktif beroperasi dari
sekitar 1.321 unit koperasi. Jika dibandingkan dengan persentasekoperasi aktif
tahun 2013 sebesar 88,98% terjadi sedikit peningkatansebesar 0,27%.
Perkembangan persentase koperasi aktif selama lima tahun terakhir, terlihat
pada grafik berikut :
Tabel.2.27
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 - 2014
No

Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

Jumlah koperasi
aktif

713

722

827

1.067

1.124

1.154

1.171

1.179

2

Jumlah koperasi

904

913

1.018

1.253

1.286

1.316

1.316

1.321

3

Persentase
koperasi aktif

78,87%

79,07%

81,24%

85,16%

87,47%

87,68%

88,98%

89,25%

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM.

d.

Jumlah Usaha Mikro
Target jumlah usaha mikro yang ditetapkan tahun 2011 sebanyak 8.941
unit. terealisasi tahun 2011 sebanyak 16.280 unit atau sebesar 182,08%. Hal ini
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terkait penataan lokasi bagi usaha-usaha mikro sehingga menumbuhkan minat
wirausaha

serta

pengembangan

usaha

bagi

usaha

mikro

yang

ada.Perkembangan jumlah usaha mikro selama lima tahun dapat dilihat pada
grafik berikut ini:
Grafik 2.28
Perkembangan Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014 (unit)
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Sumber data: BPS dan Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan ESDM

Realisasi tahun 2014 sebanyak 154.892 unit sama dengan realisasitahun
2013, hal ini disebabkan karena pihak BPS masih melakukan pendataan ulang.

e.

Jumlah usaha kecil
Jumlah usaha kecil pada tahun 2014 sama dengan tahun 2013 atau tidak
terjadi perubahan, yaitu sebanyak 14.836 unit. Dibandingkan dengan target yang
ditetapkan tahun 2014 sebanyak 4.005 unit tercapai sebesar 371,11%. Hal ini
disebabkan antara lain pembinaan, pelatihan, bantuan peralatan ketrampilan dan
pemberian pinjaman modal lunak dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Perkembangan jumlah usaha mikro selama lima tahun dapat dilihat
pada grafik berikut ini:

Pemerintah Kabupaen Sidoarjo

II-50

Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2005-2025

Grafik : 2.29 Perkembangan Jumlah Usaha Kecil di Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2007-2014 (Unit)
16.000
14.000

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Usaha Kecil 3.526 3.598 3.672 3.929 4.319 5.015 14.836 14.836
Sumber: BPS dan Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan ESDM

f.

Jumlah usaha menengah
Realisasi jumlah usaha menengah tahun 2014 juga masih sama dengan
tahun 2013 yaitu sebanyak 1.536 unit. Dibandingkan dengan target yang
ditetapkan tahun 2014 sebanyak 2.053 unit tercapai sebesar 74,82%. Hal ini
disebabkan sebagian unit usaha menengah memecah diri menjadi usaha-usaha
mikro yang mandiri. Perkembangan jumlah usaha mikro selama lima tahun dapat
dilihat pada grafik berikut ini:
Grafik 2.30 Perkembangan Jumlah Usaha Menengah
di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014 (unit)
2.500
2.000
1.500
1.000

500
-

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
usaha menengah 1.655 1.689 1.724 1.845 2.029 2.065 1.536 1.436
Sumber: BPS dan Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan ESDM
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M. Penanaman Modal
Kabupaten Sidoarjo saat ini berkembang menjadi daerah tujuan investasi
dalam skala regional, nasional bahkan internasional. Untuk urusan peningkatan
penanaman modal, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan perbaikan
dalam hal perizinan usaha melalui pelayanan perizinan satu pintu (one gate
service) sehingga waktu yang dibutuhkan lebih efisien. Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo telah mampu mempercepat proses perizinan, sehingga pada tahun
2014 dari seluruh ijin yang diterbitkan, sebanyak 13.908 atau 99,97% telah tepat
waktu, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebanyak 12.191
ijin atau 99,86%.
Peningkatan pelayanan penanaman modal telah berhasil menarik banyak
investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investasi dari Penanam
Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bergerak
fluktuatif dalam kurun 8 tahun terakhir. Realisasi jumlah PMA di Kabupaten
Sidoarjo tahun 2014 sebesar Rp. 707.576.344.654,00. Realisasi pada tahun
2013 sebesar Rp. 580.710.830.821,00. Dengan demikian terjadi peningkatan
yang cukup signifikan sebesar Rp. 126.865.513.833,00 atau 17,93%. Realisasi
jumlah investasi PMDN Fasilitas di Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 sebesar Rp.
1.804.621.728.411,00 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013
sebesar Rp. 2.612.739.591.000,00 terjadi penurunan mencapai 30,93%.
Grafik 2.31
Realisasi Investasi PMA dan PDMN Fasilitas Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2007-2014 (Jutaan Rupiah)
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

PMA

260.371

272.790

710.511

125.787

27.393

326.160

580.710

707.576

PDMN

904.873

519.398

777.712

615.733

4.477.145

1.708.389

2.612.739

1.804.621
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N. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1. Opini BPK atas laporan keuangan
Untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah salah
satunya adalah dengan menilai opini BPK atas laporan keuangan yang
disusun oleh pemerintah daerah. Untuk memperoleh kinerja yang baik,
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset telah menggunakan
sistem informasi dalam menatausahakan keuangan daerah yang bernama
SIPAA selain itu pengelolaan aset daerah juga telah menggunakan sistem
Simbada dengan menerapkan sistem ini diharapkan pengelolaan
keuangan dapat berjalan dengan baik.
Tabel 2.28 Opini BPK untuk Laporan Keuangan Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2005-2014

No

Tahun

Opini

1

2005

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

2

2006

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

3

2007

Tidak Wajar (TW)

4

2008

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

5

2009

Disclaimer

6

2010

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

7

2011

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

8

2012

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

9

2013

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

10

2014

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: DPPKAD

Pemberian opini Tidak Wajar oleh BPK pada tahun 2007 disebabkan :
1. Sebagian asset tetap tidak dapat menyajikan harga perolehannya
2. Aset tanah belum didukung hak kepemilikan atau penguasaan yang sah.
Secara sadar diakui bahwa opini WDP mengambarkan bahwa
pengelolaan keuangan daerah masih belum sepenuhnya terlaksanan
secara baik mengingat masih adanya beberapa catatan yang diberikan
oleh BPK dalam laporan auditnya.
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2. Alokasi Dana Desa
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2005 telah menyalurkan ADD
kepada pemerintah desa dan secara progresif sampai dengan tahun 2014 jumlah
penyalurannya terus bertambah. Jumlah Pemerintah desa yang ada di Kabupaten
Sidoarjo sebanyak 322 desa. Pada tahun 2005, setiap desa rata – rata
mendapatkan alokasi sebesar Rp. 29.113.899,00. Jumlah ini terus meningkat
hingga pada tahun 2014 setiap desa rata–rata mendapatkan alokasi sebesar Rp.
204.252.101,09. Dengan semakin meningkatnya alokasi ADD kepada desa dan
adanya pelimpahan kewenangan ke desa diharapkan pemerintah desa dapat lebih
baik dalam menjalankan pemerintahannya dan memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
3.

Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional
Dalam

rangka memberikan bekal ketrampilan kepada PNS dalam

pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pelatihan PNS
sesuai dengan kebutuhan dalam bidangnya. Berbagai macam diklat teknis dan
fungsional yang diselenggarakan selama tahun 2005-2010 adalah:
Tabel 2.29
Diklat Teknis dan Fungsional di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

Jumlah pelaksanaan
diklat teknis dan
fungsional

15

8

9

10

7

7

4

6

2

Peserta

315

1700

1.867

1083

224

515

394

1.230

Sumber: BKD Kabupaten Sidoarjo

Seluruh pelatihan yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan
yang diperlukan bagi kepentingan peningkatan kinerja pemerintahan dan upaya
peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dilihat dari jumlah pelaksanaan diklat
sejak tahun 2009 hingga 2011 terjadi penurunan. Menurunnya aktivitas kegiatan
diklat ini juga dikarenakan banyak kegiatan yang substansinya hampir sama yang
dilaksanakan oleh SKPD dalam bentuk Workshop, Bintek dan Sosialisasi.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo,
jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sidoarjo adalah 14.619
orang yang terdiri dari 6.587 laki-laki dan 8.032 perempuan. Sedangkan untuk
kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari Sekretariat Daerah,
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Sekretariat DPRD, Sekretariat Korpri, Inspektorat, 15 dinas, 8 badan, dan 18
kecamatan, serta Satpol pp, RSUD dan kantor Perpustakaan Daerah.
O. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
Pembangunan di daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah
kabupaten tetapi memerlukan peran serta aktif masyarakat baik berupa pemikiran
maupun material. Oleh karena itu pemerintah kabupaten merasa tertantang untuk
membuat program pemberdayaan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat
yang lebih baik.
Apabila dilihat perkembangannya sejak tahun 2005, jumlah partisipasi
masyarakat dalam pembangunan setiap tahunnya selalu meningkat. Hal ini
menunjukkan bahwa kebijakan pemberian dana stimulan ini telah berjalan dengan
baik, hai ini terlihat dari semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk turut
membantu membangun daerahnya.
Dalam tahun 2014, jumlah dana pembangunan yang dilaksanakan oleh
masyarakat secara swadaya di wilayah Desa/kelurahan adalah sebanyak Rp.
88.513.303.300,00. Jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sebesar
Rp. 88.514.000.000,00 tercapai sebesar 99,99% dengan dana stimulan yang
disalurkan sebesar Rp. 9.537.000.000,00 untuk 346 Desa/Kelurahan dan 565
lembaga.
Grafik 2.32
Dana Keswadayaan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2007-2014 (Juta Rupiah)
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Sumber: BPMPKB Kabupaten Sidoarjo
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P. Komunikasi dan Informatika
Untuk meningkatkan hubungan dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo dan masyarakat diperlukan suatu media informasi dan komunikasi.
Semakin banyak media informasi dan komunikasi yang tersedia diharapkan akan
semakin baik hubungan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakatnya.
Kebijakan yang telah dilaksanakan dalam pembangunan urusan ini antara lain
adalah dengan e-budgeting dan e-procurement. Selain itu juga telah dilakukan
penyediaan informasi pembangunan dan pelayanan publik berbasis internet.
Diantaranya adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) selama tahun
2014 sebanyak 443 paket, capaian tahun ini meningkat 16 paket dibanding tahun
2013 sebanyak 427 paket.
Untuk meningkatkan pelayanan pada urusan komunikasi dan informatika,
telah dilakukan kegiatan pelatihan/sosialisasi dalam bidang komunikasi dan
informasi telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pelatihan TIK (Jaringan
Komputer) dengan jumlah peserta 40 orang dan Training Risk Asessment dengan
jumlah peserta 4 orang dari SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Q. Pariwisata
1.

Jumlah kunjungan wisata
Kabupaten Sidoarjo memiliki berbagai obyek wisata yang dipetakan dalam

beberapa jenis antara lain adalah wisata religi, wisata sejarah dan budaya, wisata
bahari, wisata air, wisata kuliner, wisata industri dan belanja, dan wisata olahraga
dan ruang terbuka hijau. Realisasi kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara
maupun wisatawan mancanegara tahun 2014 adalah 1.750.153 pengunjung yang
terdiri dari pengunjung hotel (139.203) dan pengunjung obyek wisata (1.610.950),
bila dibandingkan tahun 2013 sebanyak 1.737.067 pengunjung maka ada
peningkatan sebesar 13.086 pengunjung atau 0,75%.
Grafik berikut menjelaskan adanya peningkatan realisasi jumlah pengunjung
tahun 2014 sebesar 13.086 pengunjung. Namun peningkatannya tidak terlalu
signifikan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisata, antara lain:
a. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menuju lokasi wisata;
b. Meningkatkan publikasi obyek-obyek wisata di wilayah sidoarjo;
c. Meningkatkan pemasaran obyek wisata yang ada;
d. Meningkatkan sarana pendukung fasilitas obyek wisata.
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Grafik 2.33
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2007-2014
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Sumber data: Disporabudpar

2. Jumlah Obyek Wisata
Potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten Sidoarjo dapat dikelompokkan
menjadi : obyek wisata alam, buatan, budaya dan wisata sentra kerajinan. Wisata
alam berupa Kepetingan, obyek wisata buatan berupa Waterpark, kolam renang,
alun-alun, Put Put Golf dan Pemancingan. Jumlah obyek wisata menunjukkan
kecenderungan meningkat yaitu dari 95 Obyek Wisata di Tahun 2013 menjadi
sebanyak 98 Obyek Wisata (penambahan 2 kolam renang dan 1 Ruang Terbuka
Hijau (Tanjungpuri) di tahun 2014.
3.

Jumlah Pengelola Jasa Wisata
Pengelola jasa wisata adalah orang/badan/organisasi Pemerintah Kabupaten

maupun Swasta yang bertujuan untuk menyediakan jasa/fasilitas untuk seseorang
melakukan perjalanan wisata atau untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
Pada tahun 2014 jumlah pengelola usaha jasa pariwisata sebanyak 282 unit.
Peningkatan jumlah objek wisata dan pengelola usaha jasa pariwisata karena
Mudahnya persyaratan untuk pemberian rekomendasi mendirikan usaha pariwisata
dan pembinaan serta Monitoring dan Evaluasi (monev) secara berkala kepada
pengelola jasa usaha pariwisata.
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Grafik 2.34 Perkembangan Jumlah Pengelola Jasa Wisata
di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014
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Sumber data: Disporabudpar

R. Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem
ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi. Sub sistem
ketersediaan mencakup pengaturan kestabilan dan kesinambungan penyediaan
pangan yang berasal dari produksi Kabupaten, cadangan pangan dalam Kabupaten
maupun dari luar Kabupaten. Sub sistem distribusi mencakup pengaturan untuk
menjamin aksesibilitas penduduk secara fisik dan ekonomi terhadap pangan antar
wilayah dan waktu serta stabilitas harga pangan strategis. Dan sub sistem konsumsi
mencakup pengelolaan pangan di tingkat daerah maupun rumah tangga. Untuk
menjamin setiap individu memperoleh pangan dalam jumlah, gizi, keamanan,
keragaman dan keterjangkauan sesuai kebutuhan dan pilihan.
1. Ketersediaan Pangan
Aspek ketersediaan pangan di Kabupaten Sidoarjo telah mencukupi sampai
pelosok wilayah, walaupun produksi tidak cukup tersedia, sehingga untuk
mencukupi ketersediaan diperlukan bahan pangan dari luar daerah Kabupaten
Sidoarjo. Untuk aspek kualitas pangan dari semua unsur yang dibutuhkan yaitu
karbohidrat, protein nabati maupun hewani telah tersedia dan cukup untuk
dikonsumsi meskipun mendatangkan dari luar daerah. Rata-rata ketersediaan
pangan dalam kg/jiwa nampak dari 9 jenis bahan pangan hampir semua mengalami
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mengalami penurunan. Sedangkan yang tetap tidak

mengalami perubahan kacang hijau dan daging ternak.
2. Pemenuhan Kebutuhan pangan
Dibandingkan dengan produksi murni dari kabupaten Sidoarjo maka
pemenuhan kebutuhan pangan daerah masih minus, sehingga perlu dipasok dari
daerah lain.
Realisasi produksi beras lokal tahun 2011 sebesar 114.227,42 ton dengan
target sebesar 130.926,67 ton, sehingga capaian kinerja sebesar 87%. Namun
demikian bilamana dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebesar 129.121,02
ton terjadi penurunan sebesar 12 %. Penurunan ini karena adanya anomali iklim
yang mempengaruhi pola dan tata tanam serta dominasi OPT / hama dan penyakit
yang 184.215,36 ton terjadi kenaikan kebutuhan pangan sebesar 3,3 % sebagai
akibat dari bertambahnya jumlah penduduk, sedangkan pada posisi ketersediaan
pangan di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dipasok dari luar daerah
yang umumnya berasal dari kabupatenkabupaten yang ada wilayah jawa timur antar
lain Pasuruan, Mojokerto, Lamongan, Nganjuk, Bojonegoro bahkan sampai dengan
kabupaten Sragen. Sedangkan ketersediaan pangan yang ada di masyarakat tidak
terjadi kendala pada tahun 2010 sebesar 197.127,46 ton naik pada tahun 2011
menjadi 201.760,06 ton sehingga terjadi kenaikan sebesar 2,35 % namun masih
lebih rendah dibanding kenaikan kebutuhan pangan.
Untuk kebutuhan gula, meskipun di Kabupaten Sidoarjo terdapat 4 pabrik
gula, namun produksi gula dari keempat pabrik tersebut diprioritaskan untuk
memenuhi stok nasional sehingga kebutuhan gula di Kabupaten Sidoarjo masih
perlu didatangkan dari luar Sidoarjo.
Untuk

daging

sapi

yang

masuk

dan

keluar

Kabupaten

Sidoarjo

permasalahannya hampir sama dengan keluar masuknya komoditas gula.
Sedangkan kebutuhan konsumsi daging ayam di Sidoarjo dipenuhi dari pemotongan
lokal. Untuk komoditas pangan yang lain sebagian besar masuk Kabupaten Sidoarjo
karena produksi di Kabupaten Sidoarjo kurang atau tidak ada produksi sama sekali.
Berpengaruh terhadap produktivitas tanaman pangan. Kebutuhan pangan di
Kabupaten Sidoarjo di tahun 2011 sebesar 190.337,34 ton bilamana dibandingkan
pada tahun 2010 sebesar 184.215,36 ton terjadi kenaikan kebutuhan pangan
sebesar 3,3 % sebagai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk, sedangkan
pada posisi ketersediaan pangan di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
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pangan dipasok dari luar daerah yang umumnya berasal dari kabupatenkabupaten
yang ada wilayah jawa timur antar lain Pasuruan, Mojokerto, Lamongan, Nganjuk,
Bojonegoro bahkan sampai dengan kabupaten Sragen. Sedangkan ketersediaan
pangan yang ada di masyarakat tidak terjadi kendala pada tahun 2010 sebesar
197.127,46 ton naik pada tahun 2011 menjadi 201.760,06 ton sehingga terjadi
kenaikan sebesar 2,35 % namun masih lebih rendah dibanding kenaikan kebutuhan
pangan.

Ton Setara Beras

Grafik 2.35
Perkembangan Ketersediaan Pangan dan Kebutuhan Pangan
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014
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Sumber: Badan Ketahanan Pangan

3. Distribusi Pangan
Aspek distribusi yang berfungsi dengan baik akan mampu menggerakkan
produk dari petani kepada konsumen dalam waktu, tempat, bentuk dan mutu yang
diinginkan dengan biaya minimal. Dengan demikian efisiensi sistem distribusi
secara langsung akan berkaitan dengan daya beli masyarakat dan pendapatan
petani.
Dalam pengelolaan distribusi pangan yang dapat terakseskan sampai dengan
tingkat ke rumah tangga masyarakat, dilakukan dengan pemantauan secara rutin
(setiap minggu) dengan mengambil data samplingnya dari beberapa pedagang
grosir, pengecer, RPH, dan RPA serta daerah pemasaran-pemasaran lain di
kantong-kantong penduduk yang dapat mewakili kondisi yang sebenarnya di
Kabupaten Sidoarjo. Adapun hasil pemantauan kemudian dianalisa secara
sekuensial sesuai dengan Buku Panduan dari Badan Ketahanan Pangan Nasional,
adapun hasil pemantauan yang diperoleh adalah sebagai berikut.
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S. Perdagangan
Sebagai mesin pacu pertumbuhan ekonomi, sektor perdagangan dipandang
sebagai cara untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan membuka
kesempatan baru bagi masyarkat untuk mengambil peran di dalamnya dalam
mencapai kesejahteraan hidup.
Sarana perdagangan berupa pasar, baik pasar tradisional maupun pasar
modern menjadi salah satu indikator nyata adanya aktifitas ekonomi masyarakat
Kabupaten Sidoarjo. Keberadaan pasar tradisional berfungsi sebagai sarana publik
untuk mendukung perekonomian masyarakat. Di sisi lain, keberadaan pasar modern
menjadi tuntunan perkembangan jaman dan gaya hidup masyarakat. Pasar modern
berupa minimarket, supermarket hingga hipermarket berkembang pula hingga ke
area-area yang dekat dengan perumahan dan perkampungan.
Perkembangan sektor perdagangan di Kabupaten Sidoarjo memperlihatkan
dinamika ekonomi yang cenderung meningkat. Hal ini ditandai dengan pencapaian
volume perdagangan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 yang setiap
tahunnya cenderung meningkat. Volume perdagangan yang dicapai pada tahun
2014 senilai Rp. 11.535.562,- juta rupiah yang mengalami peningkatan sebesar
13,17 persen dari tahun 2013 senilai Rp. 10.192.329,- juta rupiah.
Grafik 2.36
Perkembangan Volume Perdagangan
di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014 (Milyar Rupiah)
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Jumlah pelaku usaha perdagangan pada tahun 2014 sebanyak 39.423 pelaku
usaha, atau meningkat sebesar 3,90 persen dibandingkan tahun 2013 sebanyak
37.940 pelaku usaha.
Grafik 2.37
Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan
di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2014
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Aspek Daya Saing Daerah

A.

Kemampuan Ekonomi Makro

Tahun 2005-2025

Perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Sidoarjo salah satunya
digambarkan

melalui

Produk

Domestik

Regional

Bruto

(PDRB).

PDRB

mencerminkan output yang dihasilkan masyarakat pada suatu daerah tertentu
sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Secara umum, PDRB
Kabupaten Sidoarjo masih ditopang oleh sektor-sektor tradable (industri dan
Pertanian), dan perkembangan sektor non tradable (perdagangan, dan jasa)
menunjukan peningkatan setiap tahunnya.
PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) dan PDRB (Atas Dasar Harga
Berlaku)Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2007 sampai 2013 mengalami peningkatan
setiap tahunnya. Pada tahun 2013 PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku) Kabupaten
Sidoarjo sebesar 84.201 milyar rupiah yang terdiri dari sembilan sektor
pembangunan, sektor Industri pengolahan memiliki sumbangan PDRB tertinggi,
yaitu sebesar 45,85%; disusul oleh PHR (perdagangan, hotel dan restoran) sebesar
29,94%; Angkutan dan Komunikasi sebesar 12,47%; jasa-jasa sebesar 5,02%;
pertanian sebesar 2,66%; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 1,48
%; listrik, gas dan air bersih sebesar 1,38%; konstruksi sebesar 1,04%; dan
pertambangan dan penggalian sebesar 0,14%. Situasi ini mengidentifikasi bahwa
perekonomian didaerah Kabupaten Sidoarjo ini telah kembali pada jalur
perekonomian. Gambaran PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) dan PDRB (Atas
Dasar Harga Berlaku) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2008 sampai 2013nampak
pada tabel dibawah berikut.
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Tabel 2.30
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2013 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Juta Rupiah
1. PERTANIAN

831.105,13

845.624,29

875,143.75

890.865,53

903.123,10

928.911,54

928.616,64

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN

165.902,34

152.837,24

93,672.64

77.217,78

58.447,07

56.868,59

50.343,61

11.104.753,65

11.400.057,14

11,657,469.89

12.051.298,78

12.612.245,12

13.229.716,08

13.903.864,35

4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH

287.451,20

314.611,38

331,220.69

350.959,37

376.079,01

414.906,86

453.105,03

5. KONSTRUKSI

228.501,86

237.047,83

247,335.71

261.656,45

281.333,02

300.596,45

321.975,09

6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN

6.060.461,81

6.723.875,96

7,055,506.06

7.570.991,65

8.272.323,25

9.009.935,54

9.834.832,49

7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI

2.441.600,69

2.416.178,05

2,887,230.38

3.241.378,62

3.627.949,29

4.097.329,75

4.551.013,88

339.531,09

351.746,37

372,425.07

392.249,66

418.101,51

447.010,16

476.335,13

1.061.443,75

1.167.064,98

1,248,315.02

1.324.994,37

1.416.607,29

1.473.609,66

1.547.519,33

22.520.751,52

23.609.043,24

24,768,319.21

26.161.612,21

27.966.208,68

29.958.884,64

32.067.605,55

3. INDUSTRI PENGOLAHAN

8. KEU. REAL ESTAT, & JASA PERUSAHAAN
9. JASA-JASA
PDRB

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo
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Tabel 2.31
Nilai Kontribusi (%) Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
KabupatenSidoarjo Tahun 2007-2013
LAPANGAN USAHA

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Prosentase
1. PERTANIAN

3,69%

3,58%

3.53%

3.41%

3.23%

3.10%

2,90%

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN

0,74%

0,65%

0.38%

0.30%

0.21%

0.19%

0,16%

49,31%

48,29%

47.07%

46.06%

45.10%

44.16%

43,36%

4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH

1,28%

1,33%

1.34%

1.34%

1.34%

1.38%

1,41%

5. KONSTRUKSI

1,01%

1,00%

1.00%

1.00%

1.01%

1.00%

1,00%

6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN

26,91%

28,48%

28.49%

28.94%

29.58%

30.07%

30,67%

7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI

10,84%

10,23%

11.66%

12.39%

12.97%

13.68%

14,19%

8. KEU. REAL ESTAT, & JASA PERUSAHAAN

1,51%

1,49%

1.50%

1.50%

1.50%

1.49%

1,49%

9. JASA-JASA

4,71%

4,94%

5.04%

5.06%

5.07%

4.92%

4,83%

100,00%

100,00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100,00%

3. INDUSTRI PENGOLAHAN

PDRB

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo
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Tabel 2.32
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku
KabupatenSidoarjo Tahun 2007-2013 (Juta Rupiah)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

LAPANGAN USAHA
Juta Rupiah
1. PERTANIAN

1.352.164,74

1.485.912,89

1.622.267,13

1.737.549,86

1.912.093,96

2.104.986,16

2.242.895,73

301.527,54

297.731,71

191.480,23

161.122,03

127.791,06

130.068,54

120.154,96

20.358.828,52

22.524.488,63

24.787.734,64

27.506.878,72

30.812.130,11

34.510.650,70

38.609.410,71

4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH

587.592,83

696.049,84

756.782,38

834.482,63

932.898,72

1.036.139,71

1.165.894,44

5. KONSTRUKSI

407.076,07

473.929,74

528.531,68

591.788,39

673.785,41

772.051,92

874.181,12

10.189.309,54

12.024.651,28

13.466.204,53

15.442.659,82

18.158.394,38

21.564.963,41

25.211.497,86

3.857.396,10

4.496.205,31

5.426.617,45

6.458.769,58

7.563.910,14

8.927.958,12

10.499.782,64

605.286,75

683.222,85

762.002,90

848.143,85

963.073,47

1.102.761,69

1.248.547,49

1.875.766,03

2.263.096,74

2.590.652,05

2.925.572,00

3.331.437,94

3.783.609,41

4.229.401,54

39.534.948,13

44.945.288,99

50.132.272,99

56.506.966,87

64.475.515,18

73.933.189,67

84.201.766,49

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN
3. INDUSTRI PENGOLAHAN

6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI
8. KEU. REAL ESTAT, & JASA PERUSAHAAN
9. JASA-JASA
PDRB

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo
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Tabel 2.33
Nilai Kontribusi (%) Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007-2013
LAPANGAN USAHA

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Prosentase
1. PERTANIAN

3,42%

3,31%

3.24%

3.07%

2.97%

2.85%

2,66%

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN

0,76%

0,66%

0.38%

0.29%

0.20%

0.18%

0,14%

51,50%

50,12%

49.44%

48.68%

47.79%

46.68%

45,85%

4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH

1,49%

1,55%

1.51%

1.48%

1.45%

1.40%

1,38%

5. KONSTRUKSI

1,03%

1,05%

1.05%

1.05%

1.05%

1.04%

1,04%

25,77%

26,75%

26.86%

27.33%

28.16%

29.17%

29,94%

7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI

9,76%

10,00%

10.82%

11.43%

11.73%

12.08%

12,47%

8. KEU. REAL ESTAT, & JASA PERUSAHAAN

1,53%

1,52%

1.52%

1.50%

1.49%

1.49%

1,48%

9. JASA-JASA

4,74%

5,04%

5.17%

5.18%

5.17%

5.12%

5,02%

100,00%

100,00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100,00%

3. INDUSTRI PENGOLAHAN

6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN

PDRB

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo
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Pertumbuhan PDRB per Kapita pada tahun 2013 atas dasar harga berlaku
menunjukkan angka yang masih cukup baik. Pada tahun 2012 Pendapatan
Regional per Kapita ini mencapai angka Rp. 73.933.189,67 dan tahun 2013
mencapai angka Rp. 84.207.766,49. Pertumbuhan PDRB per kapita tersebut bisa
lebih tinggi seandainya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo bisa ditekan
lebih rendah lagi. Namun faktanya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo
dari tahun 2011 ke tahun 2013 masih masih mengalami peningkatan. Pertumbuhan
penduduk sebesar itu lebih disebabkan oleh arus migrasi masuk, dari pada akibat
pertumbuhan alamiah (lahir-mati).
Meskipun demikian, kondisi ini sudah mulai berubah, dalam arti masyarakat
di Kabupaten Sidoarjo mulai merasakan hasil pembangunan ekonomi secara nyata.
Hal ini menandakan bahwa telah terjadi peningkatan di dalam pembangunan
ekonomi di Kabupaten Sidoarjo pada khususnya, yang selama 5 tahun sebelumnya
sempat

terpuruk.

Sejak Tahun

2006-2009,

akibat

musibah

lumpur

telah

menyebabkan kemerosotan dalam pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Namun
demikian, kondisi perekonomian di wilayah ini selama tahun 2011 sudah
memperlihatkan pemulihan yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif
tinggi (6,90%). Hal ini perlu dicermati oleh pihak pemerintah Sidoarjo, agar
kebijakan ekonomi yang sudah berjalan baik ini bisa terus dipertahankan dan iklim
investasi yang mulai kondusif bisa terus dijaga guna semakin meningkatkan kondisi
perekonomian di wilayah ini di masa mendatang. Gambaran PDRB per kapita
kabupaten Sidoarjo tahun 2008-2013 nampak pada tabel dibawah berikut.
Tabel 2.34
PDRB Perkapita Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007- 2013
Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nilai PDRB (Rp)
HB

39.534.948,13

44.945.288,99

50.132.272,99

56.506.966,87

64.475.515,18

73.933.189,67

84.201.766,49

JumlahPenduduk
(jiwa)

1.514.750,00

1.801.187,00

1.964.761,00

2.031.342,00

1.984.486,00

2.053.467,00

2.090.619,00

26,10

24,95

25,52

27,82

32,49

36,00

40,28

PDRB perkapita
(Rp/jiwa) HB

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo
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B. Kemampuan Keuangan Daerah
Grafik 2.38
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sidoarjo tahun 2007-2014 (Milyar Rupiah)
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Sumber : DPPKA Kabupaten Sidoarjo

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Delanja (APBD) Kabupaten Sidoarjo
selama delapan tahun terakhir, atau sejak tahun 2007, menunjukkan tren yang
meningkat dan melebihi target perubahan anggaran. Pada tahun 2007 dan 2008,
pendapatan Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 1.077 dan 1.181 milyar rupiah.
Angka ini meningkat pada tahun 2009 dan 2010 menjadi 1.408 dan 1.674 milyar
rupiah. Pada tahun 2011 dan 2012 pendapatan Kabupaten Sidoarjo juga meningkat
menjadi 2.005 dan 2.317 milyar rupiah. Pada tahun 2013 dan 2014 juga mengalami
peningkatan menjadi 2.695 dan 3.273 milyar rupiah. Kenaikan pendapatan yang
terbesar terjadi pada tahun 2014 dimana kenaikannya mencapai 21,45 persen.
Sedangkan belanja Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2007 adalah sebesar
1.024 milyar rupiah dan di tahun 2008 meningkat menjadi 1.225 milyar rupiah. Pada
tahun 2009 dan 2010 angka ini meningkat menjadi 1.371 dan 1.584 milyar rupiah.
Begitu pula pada tahun 2011 sampai dengan 2014 belanja Kabupaten Sidoarjo
terus meningkat menjadi 1.828 milyar rupiah (2011); 2.238 milyar rupiah (2012);
2.569 milyar rupiah (2013); dan 3.006 milyar rupiah (2014). Berbeda dengan
pendapatan, kenaikan belanja tertinggi terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 22,41
persen.

Peningkatan

pendapatan

dan

hasil

efisiensi

belanja

daerah

ini

menyebabkan peningkatan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
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Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Adapun SiLPA Kabupaten Sidoarjo dalam periode
2007-2014 dapat dilihat pada Grafik 2.4
Grafik 2.39 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
(SiLPA) Kabupaten Sidoarjo tahun 2007-2014 (Milyar Rupiah)
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Sumber : DPPKA Kabupaten Sidoarjo
C.Fasilitas Infrastruktur
Kabupaten Sidoarjo menjadi wilayah yang menjanjikan dengan sarana dan
prasarana yang mendukung iklim investasi yang kondusif. Selain ketersediaan
sumber daya manusia, infrastruktur penunjang menjadi keunggulan Kabupaten
Sidoarjo.
Secara garis besar, Kabupaten Sidoarjo berkembang sebagai wilayah yang
strategis untuk industri dan jasa. Kebutuhan untuk pergerakan dari satu tempat ke
tempat yang lain, baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional sangat
ditunjang oleh ketersediaan sarana transportasi yang memadai. Sarana transportasi
strategis yang berada di Kabupaten Sidoarjo berupa Bandara Internasional Juanda,
Terminal Angkutan Darat Purabaya, dan jaringan rel kereta api jalur timur dan barat.
Selain itu, Kabupaten Sidoarjo memiliki sarana listrik dan air bersih yang telah
menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Sidoarjo.
Dengan ketersediaan sarana transportasi yang aman, nyaman tepat waktu
dan terjangkau akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pergerakan barang dan
manusia, serta ditambah dengan ketersediaan jaringan listrik dan air bersih yang
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mencukupi didukung efisiensi dalam penggunaannya akan mendorong tingkat
produktivitas daerah, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan daya saing
daerah.

D. Iklim Investasi
Sektor perdagangan di Sidoarjo sebagai hilir dari produk industri dan
pertanian; mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini tercermin semakin
berkembangnya investasi, baik dari dalam negeri maupun modal asing. Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu Sidoarjo mencatat bahwa kecenderungan investasi 7
(tujuh) tahun terakhir bergerak secara fluktuatif namun cenderung naik; yaitu dari
Rp. 2,78 triliun (2007) menjadi Rp.4,08 triliun (2008), di tahun 2009 menurun
menjadi Rp.2,45 triliun, di tahun 2010-2012 secara berturut-turut meningkat menjadi
Rp.4,74 triliun (2010); Rp.5,31 triliun (2011); dan Rp.13,64 triliun (2012). Dan
menurun menjadi Rp.13,38 triliun (2013). Pada tahun 2014 terjadi peningkatan
dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp.14,07 triliun.
Grafik 2.40
Total Investasi di Kabupaten Sidoarjo (Triliun Rupiah)
Tahun 2007-2014
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Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo

Sektor perdagangan sebagai penggerak perekonomian menghasilkan output
terbesar yaitu 5,4 triliun rupiah. Jumlah yang besar ini diimbangi oleh penyertaan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 20 persen dari nilai investasi.
Satu hal yang menarik, sektor pariwisata di Sidoarjo yang selama ini tidak kentara,
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ternyata pada tahun 2013 total investasi yang ditanam mencapai 1,6 triliun rupiah.
Tingkat kejenuhan masyarakat yang tinggi akan aktivitas rutin sehari-hari memicu
merebaknya kolam pancing, kolam renang, bilyard dan sarana hiburan lainnya di
Sidoarjo. Pembangunan gedung perkantoran, supermarket dan supermall yang
semakin menjamur, membuat sektor ini mampu menghasilkan output sebesar 883
triliun rupiah.
Kinerja investasi yang terbangun di Kabupaten Sidoarjo ditunjang oleh
layanan perijinan yang baik. Sistem pelayanan perizinan yang mendorong iklim
usaha menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya investasi di Kabupaten
Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengakomodasi kebutuhan ini dengan
membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang dapat melayani 37
jenis perizinan dalam satu pintu. BPPT telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2000 sejak tanggal 15 Januari 2003 dan ditingkatkan menjadi ISO
9001:2008 pada tahun 2010.

E. Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam
pembangunan negara dan bangsa. SDM berkontribusi pada proses pembangunan
ekonomi nasional, regional dan global. Kondisi kualitas Sumber Daya Manusia di
Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas dan
Sederajat, dan akademi D3/D2.
Pada tahun 2014 prosentase kelulusan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas
dan Sederajat adalah 99,99 persen. Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama dan
Sekolah Dasar masing-masing sebesar 99,99 persen dan 100,00 persen. Kondisi ini
menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Sidoarjo menyadari arti pentingnya
pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri. Diharapkan output dari pengembangan
SDM ini mampu menunjukkan daya saing bagi Kabupaten Sidoarjo untuk masa
yang akan datang.
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3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
Problema pembangunan, khususnya pembangunan daerah adalah potensi
daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat
diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang
tidak diantisipasi. Oleh sebab itu RPJP Kabupaten Sidoarjo, perlu diidentifikasi terlebih
dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun
dapat

meminimalkan

permasalahan

dengan

tepat.

Dengan

teridentifikasinya

permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor
yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu,
terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.
Perumusan permasalahan pembangunan pada penyelenggaraan urusan wajib
pemerintah daerah dan urusan pilihan pemerintah daerah dilakukan dengan
memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan
pemerintah. Rumusan permasalahan pembangunan ini menjadi dasar penyusunan
program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo dalam jangka waktu 20
tahun mendatang.
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Aspek Geografi dan Demografi

A.

Kondisi Geografi Daerah

Tahun 2005-2025

Wilayah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari wilayah daratan dan wilayah
pesisir/lautaran. Wilayah tersebut didalamnya saling mempengaruhi satu sama lainnya.
Keberadaan berbagai jenis kegiatan yang berada di hulu (industri, pertanian,
permukiman dan fasilitas umum) sangat berpengruh pada kelestarian lingkungan di
wilayah pesisir. Hal ini ditandai dengan terjadinya pencemaran air sungai yang
selanjutnya bermuara di pesisir, air laut pasang dan masuk ke areal pertambakan
sehingga kawasan perikanan terganggu dan dapat menurunkan produktivitas
perikanan.
B.

Potensi Pengembangan Wilayah
Wilayah Kabupaten Sidoarjo memiliki lokasi yang strategis karena berada

pada koneksitas 5 (lima) daerah yaitu Surabaya, Gresik, Mojokerto, Malang dan
Pasuruan. Kabupaten Sidoarjo berada pada jalur urbanisasi wilayah sekitarnya ke Kota
Surabaya. Kondisi ini menjadi salah satu potensi pengembangan wilayah sekaligus
dapat berdampak negatif terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Wilayah yang demikian akan ini menimbulkan terjadinya peningkatan volume
transportasi, kebutuhan peningkatan pelayanan sarana prasarana transportasi,
meningkatnya pencemaran udara akibat semakin bertambahnya volume kendaraan
yang melintas di wilayah Sidoarjo.
Selain itu permasalahan yang akan muncul adalah meningkatnya kebutuhan
perluasan lahan untuk memenuhi kebutuhan lahan bagi pngembangan permukiman
dan fasilitas pendukungnya sebagai akibat urbanisasi sebagai pengaruh Surabaya
Metropolitan Area (SMA), sehingga terjadi konversi lahan pertanian ke kawasan
terbangun. Hingga tahun 2029 sesuai dengan RTRW diprediksikan terjadi peningkatan
luasan kawasan terbangun yang mengkonversi lahan sawah dan perikanan.
C.

Wilayah Rawan Bencana
Daerah rawan bencana yang terpetakan bahwa sebagian wilayah Kabupaten

Sidoarjo terdapat daerah yang rawan terhadap penurunan tanah dan banjir lumpur
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maupun air. Kecamatan-kecamatan yang rawan bencana tersebut adalah Kecamatan
Tanggulangin, Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon. Sedangkan daerah rawan banjir
air asin adalah meliputi Kecamatan Sidoarjo, Buduran, Candi, Tanggulangin, Jabon,
Waru, Gedangan, Sedati. Daerah rawan banjir periodik adalah Porong, Krembung,
Jabon, Waru, Sedati.
Daerah rawan yang perlu diselesaikan dan ditanggulangi juga adalah dampak
luapan lumpur porong dapat merusak struktur tanah dari area pertanian dan
perkebunan serta poduktifitas perikanan.

D.

Demografi
Kabupaten Sidoarjo mengalami tren kenaikan jumlah penduduk dalam rentang

tahun 2010-2014. Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Sidoarjo dipengaruhi
oleh pertambahan penduduk alami, kematian penduduk, migrasi penduduk dari tempat
lain, dan kepindahan penduduk ke daerah lain. Faktor kedatangan penduduk sebagai
penyumbang utama dalam tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo.
Peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh pada besarnya kebutuhan tempat
tinggal dan peningkatan pembangunan gedung, dimana hal ini akan berdampak pada
meningkatnya sampah konsumsi hasil pembuangan masyarakat dan berkurangnya air
serapan tanah yang berujung pada menimbulkan bencana banjir di beberapa daerah.
Hal-hal yang perlu menjadi perhatian lainnya adalah meningkatnya tingkat
kriminalitas, terbatasnya sarana dan prasarana umum,

tingkat penyerapan tenaga

kerja dan kualitas SDM, serta perhatian khusus di bidang kesehatan dan pendidikan.

3.1.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Tujuan dari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Sidoarjo dalam kurun waktu 2007-2014 menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik
namun cenderung fluktuatif. Hal ini dipengaruhi kebijakan ekonomi yang dibuat oleh
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan masih kurang optimalnya sektor-sektor ekonomi
yang mampu memberi kontribusi besar bagi Pendapatan Daerah.
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Pemerataan ekonomi mempengaruhi turunnya tingkat kemiskinan di suatu
daerah. Secara kuantitas, jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo yang hidup di bawah
garis kemiskinan terus mengalami tren penurunan dalam rentang waktu 2007-2014,
namun belum sepenuhnya terselesaikan. Beberapa hal yang perlu dicermati terkait
angka kemiskinan ini adalah masih terdapat 10,70% Rumah Tangga Miskin (RTM)
yang hidup di bawah garis kemiskinan; masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas
pendidikan; dan kualitas pelayanan kesehatan. Penanganan masalah kemiskinan ini
tidak cukup hanya diserahkan pada Pemerintah saja,tetapi juga dibutuhkan partisipasi
masyarakat.
3.1.3.

Aspek Pendidikan
Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber

daya manusia agar mampu

bersaing di tengah era globalisasi. Penyelenggaraan

pendidikan merupakan tanggung jawab antara Pemerintah, masyarakat, dan pihak
terkait lainnya. Permasalahan di bidang pendidikan ditandai dengan masih banyaknya
sarana dan prasarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki, pemerataan kualitas
pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo, dan peningkatan kualitas pengajar
agar menghasilkan lulusan yang berkualitas. Selain itu masih rendahnya kesadaran
masyarakat

terhadap

pentingnya

pendidikan

dan keterbatasan kemampuan

masyarakat dalam mengakses pendidikan yang berdampak pada angka partisipasi
sekolah dan angka putus sekolah.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pengelolaan Pendidikan Menengah
menjadi kewenangan Provinsi mulai tahun 2017. Hal ini menjadi fokus tersendiri bagi
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif
yang dibarengi dengan peningkatan kelayakan sarana dan prasarana pendidikan.
Mengingat tingkat kelayakan gedung sekolah untuk siswa SD/MI masih lebih rendah
dibandingkan dengan kelayakan gedung sekolah untuk siswa SMP dan SMA,
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Aspek Kesehatan
Kualitas kesehatan masyarakat menjadi salah satu indikator bagi keberhasilan

program pembangunan daerah. Secara umum, pembangunan kesehatan di Kabupaten
Sidoarjo menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun demikian masih ditemukan
beberapa permasalahan antara lain: masih ditemukannya angka kematian ibu, bayi dan
balita; keterbatasan dan kurang meratanya tenaga kesehatan; perlu adanya
peningkatan kualitas rumah sakit dan puskesmas; agar masyarakat mendapatkan
pelayanan kesehatan prima.
Masalah kesehatan yang juga perlu mendapat sorotan adalah meningkatnya
penderita HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun. Keberadaan penderita
HIV/AIDS saat ini yang ditemukan di Kabupaten Sidoarjo jauh lebih sedikit dari
penderita yang sebenarnya ada. Ditambah dengan adanya penutupan kawasan
lokalisasi di daerah sekitar Kabupaten Sidoarjo. Sehinga tidak menutup kemungkinan
jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo jauh lebih besar.
3.1.5.

Aspek Pekerjaan Umum
Tersedianya infrastruktur pekerjaan umum yang andal mampu mendukung

pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo. Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan
prasarana kebinamargaan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyediakan jalan dan
jembatan bagi masyarakat. Permasalahan jalan di Kabupaten Sidoarjo saat ini adalah
menurunnya jalan aspal dengan kondisi sedang dan meningkatnya jalan aspal dengan
kondisi rusak. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan bertonase
berat melintasi jalan Kabupaten yang tidak sesuai kelasnya; genangan air akibat
anomali cuaca mempercepat kerusakan jalan pada ruas jalan yang belum dilengkapi
saluran tepi (drainase jalan); kerusakan Jalan pada kondisi sedang yang belum
tertangani sesuai tingkat kerusakan di tahun 2014 meningkat menjadi kondisi rusak.
Selain itu jalan rusak yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi tidak dapat langsung diperbaiki karena masih membutuhkan koordinasi antar
instansi.
Jaringan irigasi sebagai bagian dari infrastruktur pekerjaan umum juga
memiliki hal yang menjadi perhatian. Luas areal baku sawah yang dilalui jaringan irigasi
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teknis mengalami penurunan dari rentang waktu 2010-2014. Hal ini dikarenakan
adanya

perubahan tata guna lahan (mutasi baku sawah) dari areal persawahan

menjadi kawasan perumahan, industry maupun perdagangan.

3.1.6.

Aspek Perumahan Rakyat
Penyediaan sarana dan prasarana dasar bagi suatu daerah merupakan

kebutuhan dasar dan faktor penting dalam peningkatan stabilitas sosial, dinamika, dan
produktifitas masyarakat. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan
aktivitas maka kebutuhan akan pembangunan sarana dan prasarana dasar semakin
tidak terelakkan. Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, kendala yang dialami adalah
terbatasnya cakupan pelayanan air bersih dan terbatasnya jaringan pelayanan air
bersih.

3.1.7.

Aspek Penataan Ruang
Kegiatan penataan ruang dilakukan untuk dapat mewujudkan efisiensi

pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi dan sosial
masyarakat maupun keserasian/keselarasan antara pemanfaatan ruang dengan daya
dukung lingkungan, fungsi lingkungan melalui struktur ruang dan pola ruang yang telah
direncanakan di dalam RTRW dan RDTRK serta peraturan zonasinya. Dalam
praktiknya, pembangunan daerh seringkali dihadapkan pada masalah keterbatasan
lahan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota
seringkali melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata
ruang yang ada. Salah satunya adalah masih rendahnya jumlah bangunan ber-IMB jika
dibandingkan dengan jumlah bangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Penataan
ruang di Kabupaten Sidoarjo
3.1.8.

Aspek Perhubungan
Transportasi merupakan tolak ukur dalam interaksi keruangan antar wilayah

dan menempati posisi yang sangat strategis dalam menunjang proses perkembangan
suatu wilayah. Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah transit dengan mobilitas penduduk
yang cukup tinggi, memerlukan layanan transportasi yang berkualitas. Pembangunan
transportasi di Kabupaten Sidoarjo masih dihadapkan pada berbagai permasalahan

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

III - 6

Rencana PembangunanDaerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2005-2025

antara lain terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum,hal ini terlihat dari
semakin menurunnya jumlah penumpang umum yang terangkut oleh kendaraan umum
dan adanya penurunan jumlah angkutan umum perdesaan. Hal ini berdampak pada
terganggunya kelancaran lalu lintas dan menimbulkan titik-titik kemacetan di beberapa
tempat di Kabupaten Sidoarjo.
3.1.9.

Aspek Lingkungan Hidup
Permasalahan pencemaran lingkungan dapat berdampak pada keberlanjutan

pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Beberapa permasalahan lingkungan hidup yang
menjadi perhatian antara lain kondisi persampahan, penanganan limbah, kondisi air
permukaan dan kondisi udara. Sampah sangat berpengaruh pada kualitas lingkungan
hidup karena penanganan yang kurang optimal akan berdampak pada buruknya
kualitas air permukaan, udara dan air tanah disekitar TPA. Penanganan sampah
dengan hanya mengandalkan TPA

tampa dilakukan pengurangan volume sampah

akan dihadapkan pada sulitnya memperoleh lahan TPA sehingga perlu adanya solusi
alternatif untuk mengurangi volume sampah ke TPA.
Persoalan limbah cair juga berpengaruh pada lingkungan terutama pada air
permukaan dan tanah. Saat ini masih sulit mendisiplinkan masyarakat agar tidak
membuang sampah ke sungai atau ke air permukaan lainnya.
Pencemaran udara juga demikian, yaitu kondisi udara juga sangat
berpengaruh bagi kualitas lingkungan hidup karena manusia selalu menghirup udara
untuk bernafas. Kualitas udara sangat mempengaruhi kesehatan penduduk suatu kota.

3.1.10

Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan aspek yang

perlu diperhatikan dalam

upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat

dan

kesetaraan gender di berbagai aspek. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, khususnya tingkat kejadian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
setiap tahunnya cenderung menurun. Namun tetap demikian bahwa Pemerintah dan

pihak terkait mempunyai kewajiban untuk melindungi perempuan dan anak dari
tindak kekerasan. Tingkat partisipasi perempuan dalam meningkatkan perekonomian
keluarga juga masih cenderung lebih rendah dari laki-laki. Sehingga masih dibutuhkan
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sinergi antara Pemerintah dan dunia usaha untuk peningkatan pemberdayaan
perempuan dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga.
3.1.11

Aspek Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Keluarga berencana merupakan suatu program pemerintah yang dirancang

untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk, dengan tujuan utama
untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS
(Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya
masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin
terkendalinya pertambahan penduduk. Di Kabupaten Sidoarjo, Jumlah peserta KB aktif
dari tahun ketahun terus meningkat, namun persentasenya terhadap Pasangan Usia
Subur (PUS) cenderung berfluktuasi. Sehingga masih perlu adanya peningkatan peran
serta kader institusi masyarakat pedesan (IMP) sebagai pengelola program KB tingkat
Desa/Kelurahan, Dusun, RW,RT.
3.1.12

Aspek Sosial
Masalah kesejahteran sosial merupakan masalah yang rumit karena begitu

banyaknya faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk mengentaskan komunitas
masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui programprogram pemberdayaan dan bantuan modal untuk usaha ekonomi. Namun dalam
rentang tahun 2007-2014, jumlah PMKS cenderung berfluktuatif dikarenakan oleh
dampak urbanisasi, peningkatan orang terlantar yang berasal dari luar Kabupaten
Sidoarjo, meningkatnya fakir miskin antara lain diakibatkan oleh berkurangnya area
persawahan sehingga banyak para buruh tani yang kehilangan pekerjaan, serta
dampak PHK oleh perusahaan.

3.1.13

Aspek Ketenagakerjaan
Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah mempengaruhi tingkat partisipasi

tenaga kerja. Laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat di Kabupaten
Sidoarjo dalam kurun 2007-2014 terakhir ikut membawa dampak positif dengan
semakin meningkatnya ketersediaan kesempatan kerja, dimana hal ini terlihat dari

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

III - 8

Rencana PembangunanDaerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2005-2025

semakin menurunnya tingkat pengagguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo. Namun
ternyata hal ini dibarengi pula dengan semakin meningkatnya perselisihan hubungan
industrial, terutama berkaitan permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan
mogok kerja.

3.1.14

Aspek Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi

merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar
kehidupan perekonomian bagi suatu daerah, khususnya melalui penyediaan lapangan
kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Mayoritas indikator
berkaitan koperasi dan UMKM di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2007-2014 mengalami
tren kenaikan. Meskipun demikian, perlu adanya upaya untuk menurunkan jumlah
koperasi tidak aktif dan meningkatkan jumlah koperasi yang sehat di Kabupaten
Sidoarjo
3.1.15

Aspek Penanaman Modal
Perekonomian makro daerah merupakan kondisi yang penting dalam

pembangunan daerah. Dalam konteks ini stabilitas ekonomi merupakan faktor
fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Realisasi
Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten Sidoarjo sempat mengalami penurunan
dalam rentang tahun 2007-2010, kemudian mengalami kenaikan yang drastis di tahun
2011, lalu turun di tahun 2012, dan berfluktuasi hingga tahun 2014. Sedangkan untuk
Realisasi Penanaman Modal Asing, dalam rentang tahun 2007-2014, sempat
mengalami posisi terendah di tahun 2011 dan mulai membaik hingga tahun 2014.
Masih belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang wilayah di
Kabupaten Sidoarjo sebagai jalur “Gerbangkertasusila” mampu melemahkan daya
saing investasi. Serta masih belum optimalnya regulasi kewenangan Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal menciptakan peluang investasi.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

III - 9

Rencana PembangunanDaerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Sidoarjo

3.1.16

Tahun 2005-2025

Aspek Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Implementasi

dari

otonomi

daerah

menjadikan

Kabupaten

Sidoarjo

berkesempatan lebih besar dalam mengatur kebijakan yang lebih berpihak pada
kesejahteraan daerah dengan mengedepankan budaya pemerintah yang bersih,
akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi. Kinerja pengelolaan keuangan daerah di
Kabupaten Sidoarjo mulai membaik. Hal ini ditandai dengan opini BPK terhadap
laporan keuangan Kabupaten Sidoarjo yang terus membaik setiap tahunnya. Mulai
disclaimer kemudian meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan
meningkat lagi menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi ini harus
dipertahankan melalui pengelolaan keuangan daerah yang baik.
Pada aspek kelembagaan, ukuran struktur organisasi pemerintah daerah
harus tepat (right sizing) sehingga pemerintah daerah dapat mewujudkan manajemen
penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Disamping itu diperlukan
pembinaan dan pengembangan aparatur melalui manajemen sumberdaya aparatur dan
program pengembangan karir yang jelas dan kompetitif. Sejauh ini, penerapan Pola
Pengembangan Karir (merit system) belum berjalan dengan optimal sehingga
kelayakan pegawai di setiap SKPD dan rasio pelayanan belum seimbang. penempatan
pegawai masih ada yang tidak sesuai dengan kompetensi dan latar belakang
pendidikan akibat dari terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
berkompeten dan sesuai dengan formasi di SKPD.
Dari segi kemampuan keuangan daerah, sejak tahun 2007 – 2014 realisasi
pendapatan daerah lebih besar dari realisasi belanja daerah yang menyebabkan
terjadinya surplus berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SiLPA).
Hal ini menjadi fokus tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar pelaksanaan
program pembangunan sesuai dengan perencanaan dan peruntukan sehingga realiasi
SiLPA tidak melebihi 7% dari Pendapatan Daerah. SiLPA yang terlalu besar
menunjukkan realisasi pembangunan yang kurang tepat sasaran dan efisien.
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Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemberdayaan masyarakat dan desa menekankan pada pemberdayaan

secara ekonomi dimana masyarakat dan desa dapat membangun kemandirian
ekonomi, meningkatkan peran serta dan inovasi masyarakat dalam pembangunan.
Untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo membuat program pemberdayaan berupa stimulus yang dapat menggugah
minat partisipasi masyarakat. Tren peningkatan jumlah dana keswadayaan masyarakat
setiap

tahunnya

menunjukkan

meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan desa. Hal ini tetap perlu dibarengi dengan pembangunan yang tepat
sasaran bagi desa dan adanya

penambahan bantuan modal bagi kegiatan Badan

Usaha Milik Desa agar tercipta kemandirian ekonomi desa.
3.1.18

Aspek Komunikasi dan Informatika
Untuk meningkatkan hubungan dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten

Sidoarjo dan masyarakat diperlukan suatu media informasi dan komunikasi. Semakin
banyak media informasi dan komunikasi yang tersedia diharapkan akan semakin baik
hubungan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Peningkatan
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah di bidang komunikasi dan
informatika perlu ditunjang dengan pemerataan dan peningkatan infrastruktur jaringan
komputer yang terintegrasi. Tidak hanya di lingkungan SKPD Kabupaten Sidoarjo, juga
perlu di tempat fasilitas layanan publik.

3.1.19

Aspek Pariwisata
Sektor pariwisata mampu memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap

suatu daerah. Kabupaten Sidoarjo memiliki berbagai obyek wisata dengan realisasi
kunjugan wisatawan di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tren peningkatan setiap
tahunnya. Masih perlu dilakukan pengembangan potensi wisata di Kabupaten Sidoarjo
terutama di kawasan pesisir. Selain itu masih minimnya ketersediaan fasilitas
penunjang wisata dan belum optimalnya promosi wisata di Kabupaten Sidoarjo juga
menjadi fokus tersendiri.
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Aspek Perdagangan
Sektor perdagangan di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dari segi

volume perdagangan setiap tahunnya. Peningkatan ini disebabkan karena iklim usaha
di Kabupaten Sidoarjo yang semakin kondusif dan peningkatan investasi di sektor
perdagangan. Namun perlu diwaspadai bahwa sektor perdagangan di Kabupaten
Sidoarjo ini cukup dipengaruhi oleh sektor industri pengolahan. Jika sektor industri
pengolahan mengalami pertumbuhan, secara langsung di sektor perdagangan juga
mengalami pertumbuhan. Namun sebagian besar hasil produksi dari perusahaanperusahaan industri di wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah berorientasi ekspor (luar
negeri/propinsi), sehingga dampak dari lesunya kegiatan di sektor ini tidak secara
signifikan mempengaruhi kegiatan pada sektor perdagangan yang mayoritas pelaku
pasarnya adalah Usaha Mikro Kecil (UMK).
Permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah semakin
menjamurnya minimarket modern di Kabupaten Sidoarjo, hal ini mampu memicu konflik
dengan pedagang di Pasar Tradisional dan kios kecil di perkampungan. Selain itu,
penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo perlu penanganan yang
terpadu oleh SKPD dan pihak terkait lainnya.

3.2. ISU-ISU STRATEGIS
Berdasarkan uraian permasalahan dari berbagai aspek tersebut di atas, maka
ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :
1.

Belum optimalnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan
memperhatikan laju pertumbuhan penduduk
Masyarakat Kabupaten Sidoarjo sebenarnya sudah memiliki tingkat kesejahteraan

yang tinggi, dilihat dari capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang
setiap tahunnya mengalami peningkatan, walaupun pertumbuhan kenaikannya
mengalami fluktuatif. Fluktuasi kenaikan IPM ini, dapat diakibatkan oleh belum
optimalnya peningkatkan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli
masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu laju
pertumbuhan yang cukup tinggi setiap tahunnya yang sebagian besar diakibatkan
urbanisasi ini tidak diimbangi dengan percepatan dan pemerataan penyediaan kualitas
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pendidikan dan kesehatan serta peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.
Jumlah penduduk yang tinggi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas, sehingga
memiliki daya saing global. Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tidak
diimbangi dengan kualitas, maka akan menjadi beban bagi pemerintah daerah seperti
terjadinya pengangguran, kriminalitas, pencemaran lingkungan dan lain-lain.
2.

Belum optimalnya pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan
wilayah dan kondisi geografis
Kabupaten Sidoarjo memiliki posisi yang strategis karena berada pada wilayah

pengembangan SMA (Surabaya Metropolis Area) dan termasuk wilayah konseksitas 5
(lima) daerah yaitu Surabaya, Gresik, Mojokerto, Pasuruan dan Malang. Untuk
menguatkan posisi startegis tersebut, belum sepenuhnya didukung dengan percepatan
pembangunan infrastruktur wilayah yang memadai. Di samping itu kondisi geografis
Kabupaten Sidoarjo yang berada pada ketinggian daratan 0-5 meter dpl, belum
diimbangi dengan penyediaan infrastruktur pematusan yang tekoneksi, sehingga masih
terdapatnya genangan dan terjadinya banjir pada wilayah-wilayah tertentu

3.

Pertumbuhan ekonomi daerah belum memperhatikan ketimpangan antar
wilayah
Kabupaten Sidoarjo memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, dan

cenderung meningkat setiap tahunnya, setelah luapan lumpur porong. Diharapkan
bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Namun lebih penting adalah pertumbuhan tersebut dapat berdampak pada distribusi
tingkat pendapatan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo dan pada
akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan. Sektor-sektor ekonomi daerah yang
menjadi sektor basis pada wilayah tertentu harus menjadi prioritas pembangunan pada
wilayah tersebut. Sehingga pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, juga telah
memperhatikan keserasian pertumbuhan antar wilayah termasuk ketersediaan Sumber
Daya Manusia (SDM) yang memiliki daya saing dalam menghadapi Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA)
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Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dipertahankan, salah satu
upaya dengan menjaga daya saing industri dan peningkatan penggunaan produk lokal.
Sehingga diharapkan tercapainya target ekonomi makro dan meminimalisir dampak
dari merosotnya ekonomi dan moneter global, serta meminimalisir dampak fluktuasi
mata uang global.
4.

Kurang optimalnya intensifikasi pertanian dan pengelolaan potensi wilayah
pesisir
Seiring dengan meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian, maka

lahan pertanian semakin berkurang. Jumlah lahan pertanian yang dipertahankan dan
telah disepakati dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur seluas 12.205 Ha.
Sehubungan dengan itu, diperlukan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian melalui
intensifikasi dan berbasis agribis, terutama pada wilayah yang masih memiliki saluran
irigasi teknis. Demikian pula budi daya perikanan dan pengelolaan potensi wilayah
pesisir

timur

Sidoarjo,

memerlukan

pengelolaan

yang

berbasis

minapolitan.

Pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir diharapkan dapat menjadi obyek
wisata baru sekaligus menjadi pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur.

5.

Peningkatan investasi di daerah yang kurang diimbangi dengan keserasian
penataan ruang dan pengendalian lingkungan
Posisi Kabupaten Sidoarjo yang strategis dengan didukung kelengkapan

infrastruktur wilayah menjadi daya tarik kuat untuk penanaman modal dan investasi di
Kabupaten Sidoarjo. Seiring dengan meningkatnya penanaman investasi tersebut,
penataan ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo harus mampu mengakomodasi potensi
perubahan ruang wilayah yang diakibatkannya sehingga penciptaan ruang yang serasi
dan terpadu antar semua komponen di dalamnya dapat terwujud. Demikian pula pada
aspek pengendalian pencemaran lingkungan, investasi yang masuk ke Kabupaten
Sidoarjo haruslah ramah lingkungan guna menjaga keseimbangan alam dan
lingkungan secara berkelanjutan.
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Budaya lokal daerah yang semakin terasimilasi dengan budaya luar
Banyaknya perumahan yang tumbuh di seluruh Wilayah Kabupaten Sidoarjo,

menjadikan karakterisktik penduduk kabupaten Sidoarjo multi etnis dan memiliki
kenekaragaman budaya. Oleh karena itu keanekaragaman tersebut harus dikelola
dengan baik dengan tidak mematikan budaya lokal daerah dan karkteristik agamis yang
dimiliki Kabupaten Sidoarjo.
7.

Eksplorasi sumber daya mineral berupa minyak dan gas serta pemberdayaan
masyarakat di sekitar luapan lumpur Porong belum dilakukan secara optimal
Beberapa wilayah di Kabupaten Sidoarjo memiliki kandungan minyak dan gas yang

belum dieksplore secara maksimal. Oleh karena itu dalam melakukan ekplorasi, aspek
lingkungan dan sosial harus menjadi perhatian khusus. Selanjutnya dalam penanganan
masalah sosial masyarakat di sekitar wilayah ekplorasi termasuk di sekitar wilayah
lumpur Porong harus dapat diberikan program-program pemberdayaan masyarakat.
8.

Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap tata kelola pemerintahan daerah
yang baik (local good governance)
Pemerintah daerah yang efisien dan efektif serta memiliki daya saing adalah

merupakan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten
Sidoarjo disamping prinsip-prinsip good governance lainnya. Penyelenggaraan
pemerintahan daerah harus dikelola dengan new public management melalui
penguatan birokrasi modern yang menghasilkan dan dapat menjaga kepercayaan
masyarakat dan akuntabilitas publik.
Akuntabilitas publik ditunjukkan melalui efisiensi dan efektvitas pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan
kemandirian dan kemampuan fiskal. Terutama sebagian sumber pendapatan daerah
akan didistribusikan kepada desa seiring dengan pelimpahan sebagian wewenang
Pemerintah Daerah kepada Desa sesuai dengan Undang - Undang No. 6 tahun 2014
tentang Desa.
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BAB
VISI DAN MISI DAERAH

4

Perumusan Visi Kabupaten Sidoarjo merupakan pernyataan cita–cita atau
impian di masa depan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan (sustainable
development) dan pencapaian tujuan jangka panjang yang dilakukan dengan
pendekatan teknokratis dan partisipatif untuk dapat disepakati sebagai suatu
harapan kondisi Kabupaten Sidoarjo kedepannya. Perumusan dan penetapan Visi
dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025 telah melalui
tahapan analisis dan forum diskusi-diskusi terbatas atas kondisi potensi,
permasalahan, ancaman dan peluang pembangunan Kabupaten Sidoarjo dari
Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
4.1. Visi
Dengan memperhatikan semua tahapan di atas serta amanat peraturan
perundangan dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan
pemerintahan di daerah, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025 menetapkan rumusan Visi
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sidoarjo yaitu:
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“Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera dan Madani”
Visi tersebut mengandung makna dan cita-cita bahwa Kabupaten Sidoarjo
pada tahun 2025 sudah dalam kondisi mampu mewujudkan masyarakat yang dapat
mengembangkan potensi diri dan daerahnya, mampu mencukupi kebutuhan sendiri
secara layak dalam lingkup Wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan mengandalkan
kekuatan dan kemampuan daerahnya dalam pelaksanaan pembangunan yang
berkelanjutan.
Melalui kemandirian tersebut, pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo akhirnya harus mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi melalui peningkatan lama harapan
hidup, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan pendapatan perkapita.
Secara keseluruhan, aspek-aspek kehidupan seperti pendapatan, kesehatan,
pendidikan, keadaan sosial budaya, keamanan, ketertiban, kedamaian dan
peradaban akan mencapai puncak sehingga masyarakat akan semakin beriman,
bertaqwa, berakhlak mulia, beradab, demokratis dan berbudaya tinggi yang mampu
berinteraksi dengan dunia luar yang modern sehingga Kabupaten Sidoarjo dapat
terus berkembang dan maju.
Pada akhirnya di Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah
mampu mengatasi permasalahan baik lingkup internal maupun eksternal serta
mampu menggalang kekuatan dalam membangun pemerintahan yang kokoh, jujur
dan adil.
Filosofi Visi “Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera dan Madani”
secara detail dijabarkan sebagai berikut:
A. Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri
Mandiri

adalah

kemampuan

untuk

mengembangkan

potensi

diri

dan

sumberdaya yang ada serta kemampuan untuk menyediakan yang belum ada
untuk dirinya dan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan
kehidupannya dengan seminimal mungkin bergantung kepada pihak luar. Pada
tataran masyarakat, mandiri adalah masyarakat yang mempunyai kemampuan
untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan layak. Pada tataran pemerintah
daerah, mandiri adalah kemampuan membiayai pembangunan di daerahnya
dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan daerahnya sendiri tanpa
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harus tergantung dengan pihak lain. Pada tataran kewilayahan, mandiri adalah
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi wilayah hinterland-nya
di berbagai bidang. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak
harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi
kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.
Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain dari SDM yang berkualitas dan
mampu

memenuhi

tuntutan

kebutuhan

dan

kemajuan

pembangunan

daerahnya; sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari Pendapatan
Asli Daerah (PAD), dimana berarti sumber pembiayaan pembangunan daerah
tidak semata-mata tergantung dari pembiayaan yang bersumber dari APBN;
serta adanya kemampuan untuk memenuhi sendiri kebutuhan dasar dan
kebutuhan pokok daerahnya. Apabila ketersediaan sumber daya alam tidak lagi
memungkinkan, maka kelemahan itu harus mampu diimbangi oleh daerah
dengan keunggulan lain, sehingga tidak menyebabkan ketergantungan dan
kerawanan, serta memunculkan daya tahan tinggi bagi daerah terhadap
perkembangan dan gejolak ekonomi nasional maupun ekonomi global.
Terdapat 5 (lima) indikator sebagai cerminan terwujudnya pemerintahan daerah
yang mandiri, yaitu:
1. Rasio PAD terhadap APBD ≥ 45 %, dengan proporsi tersebut terhadap
APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) maka berarti bahwa
Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah mampu membiayai penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.
2. Rasio Kemandirian Keuangan yang semakin besar, dimana rasio
kemandirian keuangan adalah rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi
dengan Bantuan Pemerintah Pusat dan Propinsi serta pinjaman; semakin
besarnya rasio ini menggambarkan semakin mandirinya suatu daerah.
3. Optimalisasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ini berarti
pemerintah daerah selalu berupaya mendorong pembangunan di 9
(sembilan) sektor perekonomian daerah dengan memprioritaskan pada
sektor-sektor

yang

paling

potensial

sehingga

kontribusinya

pada

perekonomian daerah dapat lebih nyata dirasakan.
4. Perimbangan perbandingan income perkapita dengan kebutuhan hidup
masyarakat, ini berarti tiap-tiap penduduk/masyarakat dapat hidup secara
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layak akibat terpenuhinya seluruh kebutuhan hidupnya dari pendapatan
yang diperolehnya.
5. Surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ini berarti
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang diperoleh
daerah harus relatif tinggi sehingga surplus bila digunakan untuk
pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk
dalam hal ini adalah pembayaran terhadap hutang-hutang daerah.
B. Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera
Sejahtera adalah kondisi masyarakat yang mempunyai Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) yang tinggi. IPM disusun dari 3 (tiga) komponen, yaitu: lamanya
hidup yang diukur dengan harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan yang
diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada usia 15 tahun keatas
dan rata-rata lama sekolah, tingkat kehidupan yang layak yang diukur dengan
pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan. Harapan yang ingin dituju dari
kondisi ini adalah keadaan dimana seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang
meliputi

pendapatan,

kesehatan,

pendidikan,

keadaan

sosial

budaya,

keamanan, ketertiban, kedamaian dan peradaban telah sampai pada
pencapaian taraf puncak baik lahir maupun batin.
C. Kabupaten Sidoarjo yang Madani
Madani adalah masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beradab,
demokratis dan berbudaya tinggi yang mampu berinteraksi dengan dunia luar
yang modern sehingga dapat terus berkembang dan maju. Masyarakat madani
merupakan masyarakat yang menjadi impian dari semua orang. Hal ini
dikarenakan kehidupan dalam masyarakat madani yang beradab dalam
membangun, menjalani dan mampu memaknai arti bermasyarakat. Untuk
mencapai masyarakat madani diperlukan peningkatan pendidikan yang
berkualitas dengan nasionalisme dan kepedulian terhadap setiap permasalahan
yang dihadapi bersama. Oleh karena itu untuk mewujudkan masyarakat Madani
maka pemerintah bersama masyarakat harus terus bergerak dan maju dalam
membentuk masyarakat yang cerdas, demokratis, beradab, berpikir kritis dan
memiliki nasionalisme yang tinggi. Dengan demikian diharapkan kedepannya
masyarakat Kabupaten Sidoarjo akan mampu mengatasi permasalahan baik
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

IV - 4

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2005-2025

lingkup internal maupun eksternal serta mampu membentuk kekuatan dalam
membangun pemerintahan yang kokoh, jujur dan adil.
Guna mewujudkan masyarakat yang madani maka dibutuhkan 7 (tujuh) tata
nilai sebagai berikut:
1. Menciptakan nilai-nilai yang mampu memelihara eksistensi agama ataupun
ajaran-ajaran yang ada dalam masyarakat.
2. Menumbuhkan nilai-nilai yang mampu memelihara keamanan dan
ketertiban serta keselamatan yang dijamin hak dan kewajibannya.
3. Menegakkan nilai-nilai yang menjamin dan menegakkan pemikiran yang
jernih dan sehat.
4. Menumbuhkan

nilai-nilai

yang

mampu

menciptakan

eksistensi

kekeluargaan yang tenang dan tenteram dengan penuh silaturrahmi dan
tegang rasa satu sama lainnya.
5. Menumbuhkan nilai-nilai yang mampu menjamin perkembangan ekonomi
masyarakat yang saling menguntungkan (win - win decision and solution).
6. Membangun

dan

menegakkan

nilai-nilai

yang

tidak

memberatkan

kewajiban masyarakat dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Menumbuhkan, menegakkan dan membangun nilai-nilai bebas memilih
dari masyarakat terhadap alternatif yang optimum dan paling mungkin serta
santun, beradab dan bermoral tinggi.
Untuk mewujudkan 7 (tujuh) tata nilai di atas maka dibutuhkan 5 (lima) pilar
utama sebagai berikut:
1. Ulama, cendekiawan dan intelektual yang peduli kepada lingkungannya
dan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pemerintah yang bersifat adil dan seimbang terhadap amanah yang
diembannya demi kemaslahatan masyarakat.
3. Pelaku perekonomian yang jujur, profesional dan lebih peduli terhadap
masyarakat.
4. Pekerja atau pegawai yang setia dalam menjalankan tugas atau profesinya
sebagai amanat yang dititipkan padanya.
5. Masyarakat yang loyal dan partisipatif penuh.
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4.2. Misi
Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sidoarjo 2005-2025, maka ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan
Jangka Panjang Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:
1.

Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan
guna memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.
Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) difokuskan pada: intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
penerimaan pajak dan retribusi daerah serta penguatan peraturan daerah yang
menjadi dasar hukumnya, peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) terhadap PAD, peningkatan kapabilitas dan kompetensi SDM yang
terlibat di dalamnya, peningkatan taxing power (rasio PAD terhadap Total
Pendapatan

Daerah),

serta

pemantapan

pengelolaan

sumber-sumber

penerimaan daerah secara efektif dan efisien.
2.

Mendorong pembangunan di 9 (sembilan) sektor perekonomian daerah,
dengan memprioritaskan pada sektor-sektor yang paling potensial guna
mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat secara layak.
Dalam upaya melaksanakan misi ini, pembangunan sektor perekonomian
daerah difokuskan pada: optimalisasi 9 (sembilan) sektor perekonomian yang
berbasis pada potensi sumber daya lokal dengan sektor-sektor pendukungnya
dengan memprioritaskan pada sektor-sektor yang paling potensial sehingga
kontribusinya pada perekonomian daerah dapat lebih nyata dirasakan, serta
mendorong

pertumbuhan

ekonomi

untuk

pengembangan

potensi

dan

keunggulan daerah. Secara berturut-turut prioritas sektor tersebut dilihat dari
besar kontribusinya terhadap PDRB adalah: sektor industri pengolahan;
perdagangan; angkutan dan komunikasi; jasa-jasa; pertanian; keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan; listrik, gas dan air bersih; konstruksi; serta
pertambangan dan penggalian.
3.

Menfasilitasi pembangunan infrastruktur guna mendorong peningkatan
pembangunan

yang

proporsional,

berwawasan

lingkungan

dan

berkelanjutan.
Dalam upaya melaksanakan misi ini, pembangunan infrastruktur berkelanjutan
difokuskan pada: sarana dan prasarana transportasi yang mampu mendukung
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aktivitas masyarakat dan pergerakan barang, drainase yang terintegrasi,
pengelolaan persampahan, pengolahan limbah baik dari rumah tangga maupun
industri pengolahan, penyediaan air bersih dan sanitasi, jaringan irigasi, sarana
dan prasarana energi dan ketenagalistrikan, serta pengembangan permukiman
dan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya
beli masyarakat. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik perlu
diperluas dan melibatkan peran aktif masyarakat termasuk para pengusaha.
4.

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan saranaprasarana pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan perkapita
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat difokuskan pada: penyediaan dan peningkatan
kemudahan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan secara
berkualitas dan merata termasuk juga fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta
perluasan kesempatan memperoleh pekerjaan dan penghasilan.

5.

Memberikan layanan masyarakat secara profesional untuk mencapai
pelayanan prima.
Dalam upaya melaksanakan misi ini, pengembangan pelayanan kepada
masyarakat difokuskan pada: peningkatan SDM aparatur yang profesional di
bidangnya, jujur dan berkualitas, pengembangan SPM (Standar Pelayanan
Minimal) dan SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan prima yang
berbasis TIK dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, manajemen bidang
kependudukan

dan

pencatatan

sipil,

serta

peningkatan

tata

kelola

pembangunan

yang

pemerintahan dan penegakan kedisiplinan.
6.

Mendorong

peran

serta

masyarakat

dalam

berwawasan gender dan pengamalan nilai-nilai agama diiringi dengan
penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dasar negara secara konsisten
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan peran serta masyarakat
dalam pembangunan difokuskan pada: peningkatan keterlibatan masyarakat
dalam proses pembangunan dengan berwawasan gender, peningkatan
kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama serta peningkatan
kehidupan bermasyarakat dan kesadaran masyarakat dalam memelihara
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persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.
7.

Mewujudkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang aman, tentram, dan
tenggang rasa guna terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang
kondusif.
Dalam upaya melaksanakan misi ini, pewujudan kondisi masyarakat dan
lingkungannya difokuskan pada: peningkatan keamanan dan ketertiban di
lingkungan masyarakat, peningkatan kesadaran toleransi dan tenggang rasa
dalam kehidupan bermasyarakat, serta penciptaan kondisi lingkungan yang
nyaman dan kondusif bagi masyarakat dalam melakukan semua aktivitasnya.

8.

Menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat, santun, dan menjunjung
tinggi nilai-nilai dan etika bermasyarakat.
Dalam upaya melaksanakan misi ini, penumbuhan iklim demokrasi difokuskan
pada: peningkatan ketaatan terhadap norma-norma dan etika dalam kehidupan
bermasyarakat, peningkatan kelembagaan dan budaya demokrasi yang kokoh
dalam masyarakat, penciptaan hubungan yang harmonis antara pemerintah
dengan organisasi di masyarakat, serta peningkatan kualitas pelaksanaan
pemilu di daerah.

9.

Penegakan supremasi hukum di segala bidang.
Dalam upaya melaksanakan misi ini, penegekan supremasi hukum difokuskan
pada: penciptaan tatanan kehidupan masyarakat yang tertib aman dan tentram,
penyusunan produk hukum daerah secara rinci dan tidak bertentangan dengan
hukum diatasnya, peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan
berwibawa, peningkatan ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku,
penegakan hukum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif serta
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Tabel 4.1
Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025
VISI

MISI

Menuju
Masyarakat
yang Mandiri

1. Mendorong peningkatan pendapatan asli daerah secara
berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pembangunan
daerah
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MISI
2. Mendorong
pembangunan
di
sembilan
sektor
perekonomian daerah, dengan memprioritaskan pada
sektor-sektor yang paling potensial guna mewujudkan
peningkatan taraf hidup masyarakat secara layak.
3. Menfasilitasi pembangunan infrastruktur guna mendorong
peningkatan
pembangunan
yang
proporsional,
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Menuju
Masyarakat
yang Sejahtera

4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui
penyediaan sarana-prasarana pendidikan, kesehatan, dan
peningkatan pendapatan perkapita guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
5. Memberikan layanan masyarakat secara profesional untuk
mencapai pelayanan prima.

Menuju
Masyarakat
yang Madani

6. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan
yang berwawasan gender dan pengamalan nilai-nilai
agama diiringi dengan penghayatan dan pengalaman nilainilai dasar negara secara konsisten dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Mewujudkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang
aman, tentram, dan tenggang rasa guna terciptanya situasi
dan kondisi masyarakat yang kondusif.
8. Menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat, santun, dan
menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika bermasyarakat.
9. Penegakan supremasi hukum di segala bidang.

4.3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan pembangunan jangka panjang merupakan manifestasi upaya yang
akan dilakukan untuk suatu kondisi ketercapaian yang diharapkan atas pelaksanaan
Misi Pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Sidoarjo. Dengan
rumusan Visi dan Misi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 20052025, maka ditetapkan Tujuan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
2. Melaksanakan pembangunan di 9 (sembilan) sektor perekonomian guna
mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat.
3. Mewujudkan

pembangunan

infrastruktur

guna

mendorong

peningkatan
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pembangunan yang proporsional, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan perkapita guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Mewujudkan pelayanan prima di segala bidang secara profesional melalui
pemanfatan teknologi informasi secara efektif.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berwawasan
gender dan pengamalan nilai-nilai agama diiringi dengan penghayatan dan
pengalaman nilai-nilai dasar negara secara konsisten dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Mewujudkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang aman, tentram, dan
tenggang rasa guna terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif.
8. Menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat, santun, dan menjunjung tinggi nilainilai dan etika bermasyarakat.
9. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dalam rangka menciptakan tatanan
pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Visi tersebut digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan
periode lima tahunan yang akan dirumuskan lebih lanjut dalam penyusunan RPJMD
Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2025. Ketercapaian tujuan pembangunan
tersebut

diindikasikan

dengan

tercapainya

sasaran-sasaran

pembangunan

sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2 berikut ini.
Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025
TUJUAN

SASARAN

1. Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) secara
berkelanjutan

1. Meningkatnya pengelolaan sumber penerimaan
daerah secara efektif dan efisien
2. Terwujudnya optimalisasi potensi pariwisata yang
berdaya saing tinggi
3. Terwujudnya iklim investasi ramah lingkungan
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TUJUAN

SASARAN

2. Melaksanakan pembangunan di 9
(sembilan) sektor perekonomian
guna mewujudkan peningkatan
taraf hidup masyarakat

1. Terwujudnya struktur perekonomian daerah yang
berorientasi pasar dan berdaya saing global
2. Terwujudnya ketahanan pangan yang mapan
3. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang
berkualitas
4. Terwujudnya peningkatan dan pemberdayaan
ekonomi kerakyatan

3. Mewujudkan pembangunan
infrastruktur guna mendorong
peningkatan pembangunan yang
proporsional, berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan

1. Tersedianya sarana dan prasarana sistem
transportasi yang terpadu
2. Meningkatnya cakupan penyediaan air bersih
3. Meningkatnya sistem tata air yang terpadu dan
sistem penanggulangan banjir
4. Terwujudnya sistem sanitasi yang terintegrasi
5. Meningkatnya pemanfaatan energi dan Sumber
Daya Alam yang ramah lingkungan
6. Terwujudnya pengembangan perumahan dan
permukiman layak huni
7. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan
hidup dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH)

4. Meningkatkan kualitas hidup
masyarakat melalui penyediaan
sarana dan prasarana
pendidikan, kesehatan dan
peningkatan pendapatan
perkapita guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan
yang merata dan berdaya saing
2. Meningkatnya pola hidup sehat dan kualitas
kesehatan masyarakat
3. Terwujudnya peningkatan pendapatan per kapita
masyarakat yang berkelanjutan

5. Mewujudkan pelayanan prima di
segala bidang secara profesional
melalui pemanfatan teknologi
informasi secara efektif

1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme
sumberdaya aparatur
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang
mendukung pemberian pelayanan kepada
masyarakat
3. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan
sistem pelayanan publik yang memadai
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah
yang baik
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang
baik
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TUJUAN

SASARAN

6. Meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pembangunan
yang berwawasan gender dan
pengamalan nilai-nilai agama
diiringi dengan penghayatan dan
pengamalan nilai-nilai dasar
negara secara konsisten dalam
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam
pembangunan
2. Tersedianya akses yang sama bagi masyarakat
dalam proses pembangunan
3. Terwujudnya
kesetiakawanan
sosial
berlandaskan dasar Negara dan nilai-nilai
keagamaan

7. Mewujudkan kondisi masyarakat
dan lingkungan yang aman,
tentram, dan tenggang rasa guna
terciptanya situasi dan kondisi
masyarakat yang kondusif

1. Terwujudnya lingkungan masyarakat yang aman,
tentram dan tertib
2. Terwujudnya
tatanan kehidupan masyarakat
yang kondusif
3. Terwujudnya upaya mitigasi bencana daerah

8. Menumbuhkan iklim demokrasi
yang sehat, santun, dan
menjunjung tinggi nilai-nilai dan
etika bermasyarakat

1. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi
yang sehat dan santun
2. Terwujudnya pemberdayaan organisasi politik
dan masyarakat

9. Mewujudkan penegakan
supremasi hukum dalam rangka
menciptakan tatanan
pemerintahan yang bersih dan
akuntabel

1. Terwujudnya kesadaran hukum dalam kehidupan
masyarakat
2. Terwujudnya penegakan hukum yang berwibawa
melalui penataan pranata hukum
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BAB
SASARAN DAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH

5

Penyelenggaraan pembangunan jangka panjang daerah dilaksanakan
secara bertahap dan berkelanjutan. Untuk kepastian arah dan sebagai pedoman
dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20
(dua puluh) tahun masa perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten
Sidoarjo, maka diperlukan arah kebijakan pembangunan jangka panjang guna
mencapai sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025.
Penetapan sasaran pembangunan jangka panjang secara garis besar
mengacu pada misi pembangunan jangka panjang yang menjadi arah bagi
pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Arah kebijakan pembangunan
jangka panjang daerah memberikan arahan dan pedoman bagi semua pemangku
kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

5.1

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan
Guna memberikan pedoman dan arahan yang jelas bagi pelaksanaan

pembangunan jangka panjang daerah, ditentukan sasaran pokok beserta arah
kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada setiap misi sebagai berikut:
5.1.1 Misi 1: Mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Secara
Berkelanjutan Guna Memenuhi Kebutuhan Pembangunan Daerah
Sasaran pokok pada misi ini adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan
efisien
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2. Terwujudnya optimalisasi potensi pariwisata yang berdaya saing tinggi
3. Terwujudnya iklim investasi ramah lingkungan
Sedangkan arah kebijakannya adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif
dan efisien, dengan diarahkan pada:
a) Meningkatnya rasio PAD terhadap APBD > 45 %
b) Meningkatnya rasio kemandirian keuangan
c) Optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik
d) Meningkatnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya
membayar pajak/retribusi daerah
e) Terwujudnya regulasi daerah yang diarahkan pada peningkatan
penerimaan daerah
2. Mengoptimalkan potensi pariwisata yang berdaya saing tinggi, dengan
diarahkan pada:
a) Meningkatnya

ketersediaan

sarana

dan

prasarana

pendukung

pariwisata
b) Meningkatnya promosi pariwisata daerah di skala nasional dan
internasional
c) Terwujudnya pengembangan potensi wisata lainnya
d) Tersedianya regulasi daerah tentang pengembangan wisata daerah
e) Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata
3. Meningkatkan investasi di daerah yang ramah lingkungan, dengan
diarahkan pada:
a) Meningkatnya nilai penanaman modal di daerah
b) Terciptanya investasi di daerah yang berteknologi ramah lingkungan

5.1.2 Misi 2: Mendorong Pembangunan di 9 (Sembilan) Sektor Perekonomian
Daerah dengan Memprioritaskan pada Sektor-Sektor yang Paling
Potensial Guna Mewujudkan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat
Secara Layak
Sasaran pokok pada misi ini adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya struktur perekonomian daerah yang berorientasi pasar dan
berdaya saing global
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2. Terwujudnya ketahanan pangan yang mapan
3. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas
4. Terwujudnya peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
Sedangkan arah kebijakannya adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang berorientasi pasar
dan berdaya saing global, dengan diarahkan pada:
a) Meningkatnya wawasan dan keterampilan wirausahawan secara
berkelanjutan
b) Meningkatnya penguasaan teknologi tepat guna
c) Terwujudnya stabilitas harga pasar produk daerah
d) Meningkatnya penelitian dan pengembangan pasar untuk peningkatan
pangsa pasar produk daerah
e) Meningkatnya produk unggulan daerah berdaya saing global
2. Mewujudkan ketahanan pangan yang mapan, dengan diarahkan pada:
a) Terwujudnya intensifikasi pertanian dan perikanan yang berbasis
agrobisnis
b) Terjaganya stabilitas ketersediaan pangan daerah
c) Terwujudnya akses, kualitas dan keamanan pangan bagi masyarakat
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, dengan
diarahkan pada:
a) Terwujudnya peningkatan konsumsi terhadap produk daerah
b) Terwujudnya pengeluaran pemerintah daerah yang tepat sasaran
c) Meningkatnya ekspor dan pengelolaan impor daerah
d) Berkembangnya insentif bagi UKM yang inovatif
4. Mewujudkan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan,
dengan diarahkan pada:
a) Meningkatnya usaha-usaha yang berbasis kerakyatan
b) Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi berbasis koperasi
c) Meningkatnya pemberdayaan dan penguatan kapasitas UMKM
5.1.3 Misi 3: Menfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Guna Mendorong
Peningkatan

Pembangunan

yang

Proporsional,

Berwawasan

Lingkungan dan Berkelanjutan
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Sasaran pokok pada misi ini adalah sebagai berikut:
1. Tersedianya sarana dan prasarana sistem transportasi yang terpadu
2. Meningkatnya cakupan penyediaan air bersih
3. Meningkatnya sistem tata air yang terpadu dan sistem penanggulangan
banjir
4. Terwujudnya sistem sanitasi yang terintegrasi
5. Meningkatnya pemanfaatan energi dan Sumber Daya Alam yang ramah
lingkungan
6. Terwujudnya pengembangan perumahan dan permukiman layak huni
7. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penyediaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Sedangkan arah kebijakannya adalah sebagai berikut:
1. Menyediakan sarana dan prasarana sistem transportasi yang terpadu,
dengan diarahkan pada:
a) Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
yang terpadu
b) Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah di daerah
c) Terwujudnya angkutan umum yang aman, nyaman dan terjangkau
d) Terwujudnya manajemen dan rekayasa lalu lintas yang terpadu
2. Meningkatkan cakupan penyediaan air bersih, dengan diarahkan pada:
a) Meningkatnya kualitas air permukaan sebagai bahan baku air bersih
b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih
c) Terkendalinya daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan air tanah
d) Meningkatnya kapasitas teknologi pengolahan air bersih
e) Terwujudnya keterjangkauan pelayanan jaringan air bersih
3. Meningkatkan sistem tata air yang terpadu dan sistem penanggulangan
banjir, dengan diarahkan pada:
a) Terwujudnya pengembangan infrastruktur irigasi teknis
b) Meratanya distribusi dan meningkatnya cakupan pelayanan irigasi
c) Terwujudnya keterpaduan pengembangan saluran drainase secara
hierarkis dan sistemik
d) Terwujudnya penurunan luas area banjir dan genangan
4. Mewujudkan sistem sanitasi yang terintegrasi, dengan diarahkan pada:
a) Terkendalinya sumber-sumber pencemar penghasil limbah domestik
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b) Terintegrasinya pengelolaan sistem sanitasi dengan didukung oleh
sarana prasarana yang memadai
c) Terwujudnya sistem pengelolaan persampahan yang terintegrasi
5. Meningkatkan pemanfaatan energi dan Sumber Daya Alam yang ramah
lingkungan, dengan diarahkan pada:
a) Meningkatnya pengembangan sumber energi alternatif yang ramah
Iingkungan
b) Meningkatnya pengembangan diversifikasi energi untuk pembangkit
listrik yang berwawasan lingkungan
c) Terwujudnya pengembangan pengelolaan sampah sebagai sumber
energi alternatif
d) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam termasuk sumber daya
alam bawah tanah, wilayah pesisir dan perairan
6. Mewujudkan pengembangan perumahan dan permukiman layak huni,
dengan diarahkan pada:
a) Tersedianya perumahan beserta sarana dan prasarana permukiman
yang layak dan terjangkau
b) Terwujudnya pengembangan konsep hunian berimbang
c) Terwujudnya

pengembangan

hunian

vertikal

untuk

mengatasi

keterbatasan lahan
d) Terwujudnya pengembangan sistem pembiayaan, kelembagaan dan
regulasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang konsisten
7. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penyediaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan diarahkan pada:
a) Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di sungai,
pesisir pantai serta air tanah
b) Penurunan tingkat pencemaran udara, air, tanah, tingkat kebisingan dan
tingkat pencemaran oleh limbah B3
c) Terpenuhinya

kebutuhan

luasan

RTH

Publik

dan

Privat

yang

proporsional sesuai ketentuan yang berlaku
d) Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan
lingkungan
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5.1.4 Misi 4: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Penyediaan
Sarana-Prasarana

Pendidikan,

Kesehatan,

dan

Peningkatan

Pendapatan Perkapita Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Sasaran pokok pada misi ini adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang merata dan berdaya
saing
2. Meningkatnya pola hidup sehat dan kualitas kesehatan masyarakat
3. Terwujudnya

peningkatan

pendapatan

per

kapita

masyarakat

yang

berkelanjutan
Sedangkan arah kebijakannya adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan yang merata dan berdaya
saing, dengan diarahkan pada:
a) Meningkatnya angka melek huruf dan turunnya angka putus sekolah
b) Meningkatnya kualitas pendidikan dasar dan menengah yang murah
dan merata bagi masyarakat
c) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
d) Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi pendidik dan
tenaga kependidikan
e) Tersedianya pendidikan gratis bagi masyarakat miskin atau rawan sosial
2. Meningkatkan pola hidup sehat dan kualitas kesehatan masyarakat,
dengan diarahkan pada:
a) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
b) Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas
c) Tersedianya tenaga kesehatan yang memadai
d) Tersedianya pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat
3. Mewujudkan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yang
berkelanjutan, dengan diarahkan pada:
a) Terwujudnya pemerataan pendapatan pada seluruh masyarakat
b) Turunnya tingkat kemiskinan
c) Terbukanya lapangan kerja
d) Terwujudnya perluasan lapangan usaha
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5.1.5 Misi 5: Memberikan Layanan Masyarakat Secara Profesional Untuk
Mencapai Pelayanan Prima
Sasaran pokok pada misi ini adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya aparatur
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung pemberian
pelayanan kepada masyarakat
3. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan sistem pelayanan publik
yang memadai
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
Sedangkan arah kebijakannya adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumberdaya aparatur,
dengan diarahkan pada:
a) Tersedianya sumberdaya aparatur yang memadai
b) Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah
c) Terwujudnya kebijakan kesejahteraan, reward dan punishment bagi
aparatur pemerintah daerah
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang
mendukung

pemberian

pelayanan

kepada

masyarakat,

dengan

diarahkan pada:
a) Tersedianya gedung pemerintahan daerah yang representatif
b) Tersedianya prasarana pendukung pemberian pelayanan kepada
masyarakat
3. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan sistem pelayanan
publik yang memadai, dengan diarahkan pada:
a) Terwujudnya ukuran kelembagaan organisasi perangkat daerah yang
tepat
b) Terwujudnya standarisasi pelayanan publik
c) Terwujudnya kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta dan
masyarakat
d) Terimplementasinya

e-government

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan daerah
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4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, dengan
diarahkan pada:
a) Terwujudnya

perencanaan,

penganggaran

dan

pengendalian

pembangunan yang efektif
b) Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah
c) Terwujudnya regulasi daerah yang mendukung terciptanya tata kelola
pemerintahan yang baik
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dengan diarahkan
pada:
a) Terwujudnya pengelolaan keuangan dan kekayaan desa yang akuntabel
b) Terwujudnya pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel
c) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa
d) Terwujudnya regulasi desa yang mendukung terciptanya tata kelola
pemerintahan desa yang baik

5.1.6 Misi 6: Mendorong Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan yang
Berwawasan Gender dan Pengamalan Nilai-Nilai Agama Diiringi dengan
Penghayatan

dan

Pengamalan

Nilai-Nilai

Dasar

Negara

Secara

Konsisten dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
Sasaran pokok pada misi ini adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
2. Tersedianya akses yang sama bagi masyarakat dalam proses pembangunan
3. Terwujudnya kesetiakawanan sosial berlandaskan dasar Negara dan nilainilai keagamaan
Sedangkan arah kebijakannya adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dengan
diarahkan pada:
a) Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan
mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengendalian
pembangunan
2. Menyediakan akses yang sama bagi masyarakat dalam proses
pembangunan, dengan diarahkan pada:
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a) Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan dan
merasakan hasil pembangunan
b) Meningkatnnya

sosialisasi

pelaksanaan

pembangunan

kepada

masyarakat
3. Mewujudkan kesetiakawanan sosial berlandaskan dasar negara dan
nilai-nilai keagamaan, dengan diarahkan pada:
a) Meningkatnya toleransi dalam kehidupan beragama di masyarakat
b) Meningkatnya kesadaran gotong royong dan tenggang rasa dalam
kehidupan bermasyarakat
c) Peningkatan

ketertiban

warga

masyarakat

dalam

menjalankan

agamanya
5.1.7 Misi 7: Mewujudkan Kondisi Masyarakat dan Lingkungan yang Aman,
Tentram, dan Tenggang Rasa Guna Terciptanya Situasi dan Kondisi
Masyarakat yang Kondusif
Sasaran pokok pada misi ini adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya lingkungan masyarakat yang aman, tentram dan tertib
2. Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif
3. Terwujudnya upaya mitigasi bencana daerah
Sedangkan arah kebijakannya adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman, tentram dan tertib,
dengan diarahkan pada:
a) Terwujudnya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam menciptakan
lingkungan yang aman, tentram dan tertib
2. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, dengan
diarahkan pada:
a) Terwujudnya rasa saling menghormati dan menghargai dalam tatanan
kehidupan bermasyarakat
b) Terwujudnya penurunan angka kriminalitas
c) Terwujudnya penurunan aksi demonstrasi yang anarkis
3. Mewujudkan upaya mitigasi bencana daerah, dengan diarahkan pada:
a) Terlaksananya koordinasi antar sektor dalam penanganan kebencanaan
daerah
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b) Tersedianya sarana prasarana pengendali dan mitigasi bencana yang
handal
c) Terkelolanya kawasan di sekitar semburan lumpur porong

5.1.8 Misi 8: Menumbuhkan Iklim Demokrasi yang Sehat, Santun, dan
Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai dan Etika Bermasyarakat
Sasaran pokok pada misi ini adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi yang sehat dan santun
2. Terwujudnya pemberdayaan organisasi politik dan masyarakat
Sedangkan arah kebijakannya adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas kehidupan berdemokrasi yang sehat dan
santun, dengan diarahkan pada:
a) Terciptanya budaya politik yang baik dalam kehidupan bermasyarakat
b) Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pemilu, Pemilu Legislatif, Pemilihan
Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah langsung
2. Mewujudkan pemberdayaan organisasi politik dan masyarakat, dengan
diarahkan pada:
a) Terciptanya jalinan kerja yang harmonis antara pemerintah dengan
Orpol, Ormas dan LSM
b) Meningkatnya peran organisasi politik dan masyarakat dalam kehidupan
bermasyarakat

5.1.9 Misi 9: Penegakan Supremasi Hukum di Segala Bidang
Sasaran pokok pada misi ini adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat
2. Terwujudnya penegakan hukum yang berwibawa melalui penataan pranata
hukum
Sedangkan arah kebijakannya adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat, dengan
diarahkan pada:
a) Terwujudnya masyarakat yang disiplin, taat asas dan hukum
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2. Penegakan hukum yang berwibawa melalui penataan pranata hukum,
dengan diarahkan pada:
a) Terwujudnya regulasi daerah yang mampu mengakomodasi dinamika
kehidupan masyarakat
b) Terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat

5.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang
Pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan yang akan menjadi
agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan pembangunan
daerah lima tahunan ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan sasaran
pembangunan daerah. Tahapan ini menunjukkan langkah-langkah sistematis dan
skematis dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang hendak dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mencapai Visi Pembangunan
Daerah sampai dengan Tahun 2025: Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri,
Sejahtera dan Madani.
Tahapan pembangunan daerah ini merupakan cerminan dari penentuan
waktu untuk penyelesaian permasalahan daerah secara bertahap dengan tanpa
mengabaikan permasalahan lainya. Penekanan sasaran pokok dan arah kebijakan
dalam setiap tahapan berbeda-beda, namun tetap harus berkesinambungan dari
satu periode ke periode berikutnya sebagai upaya menciptakan kondisi yang
dibutuhkan untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang. Pentahapan
pembangunan dalam RPJPD dijabarkan sesuai dengan periode masa jabatan
kepala daerah, yaitu periode 5 (lima) tahunan. Dengan demikian dalam jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun periode RPJPD terdapat 4 (empat) tahapan
pembangunan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

I. ARAH PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN KE I (TAHUN 2006-2010)
Pada periode lima tahun pertama, jumlah penduduk mencapai 1,48-2,03 juta
jiwa dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99-5,63 persen dan PDRB perkapita
Rp 25,9-27,8 Juta per tahun. Pada periode ini tingkat kemiskinan mencapai 10,527,45 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 74,87 –
76,35 poin.
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Sasaran Pokok: Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Secara
Berkelanjutan Guna Memenuhi Kebutuhan Pembangunan Daerah, dengan arah
kebijakan:
1.

Meningkatkan persentase PAD terhadap APBD hingga mencapai 18,27%

2.

Meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah hingga mencapai 0,24

3.

Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang
mendukung peningkatan penerimaan pendapatan daerah

4.

Meningkatkan

kesadaran

Wajib

Pajak

untuk

memenuhi

kewajibannya

membayar pajak/retribusi daerah
Sasaran Pokok: Terwujudnya Optimalisasi Potensi Pariwisata yang Berdaya
Saing Tinggi, dengan arah kebijakan:
1.

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan
sektor pariwisata di daerah

2.

Meningkatkan upaya promosi pariwisata daerah baik pada skala nasional
maupun internasional

Sasaran Pokok: Terwujudnya Iklim Investasi Ramah Lingkungan, dengan arah
kebijakan:
1.

Meningkatkan nilai penanaman modal dan investasi di daerah

2.

Meningkatkan terciptanya investasi di daerah yang berteknologi ramah
lingkungan

Sasaran

Pokok:

Terwujudnya

Struktur

Perekonomian

Daerah

yang

Berorientasi Pasar dan Berdaya Saing Global, dengan arah kebijakan:
1. Mengintensifkan peningkatan wawasan dan keterampilan berwira usaha secara
berkelanjutan
2. Meningkatkan penguasaan teknologi yang tepat guna secara intensif
3. Mewujudkan stabilitas harga pasar untuk produk-produk daerah
4. Meningkatkan upaya penelitian dan pengembangan pasar untuk peningkatan
pangsa pasar produk-produk daerah
5. Meningkatkan produk unggulan daerah yang berdaya saing global
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Sasaran pokok: Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Mapan, dengan arah
kebijakan:
1.

Menjaga stabilitas ketersediaan pangan di daerah

2.

Mewujudkan peningkatan akses, kualitas dan keamanan pangan bagi
masyarakat di daerah

Sasaran Pokok: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif,
dengan arah kebijakan:
1.

Mewujudkan pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran

2.

Meningkatkan ekspor daerah dan pengelolaan impor daerah

Sasaran Pokok: Terwujudnya Peningkatan dan Pemberdayaan Ekonomi
Kerakyatan, dengan arah kebijakan:
1.

Meningkatkan pertumbuhan usaha-usaha daerah yang berbasis kerakyatan

2.

Meningkatkan upaya pengembangan lembaga ekonomi yang berbasis koperasi
di daerah

3.

Meningkatkan intensitas pemberdayaan dan penguatan kapasitas UMKM

Sasaran Pokok:

Tersedianya Sarana dan Prasarana Sistem Transportasi

yang Terpadu, dengan arah kebijakan:
1.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur jalan dan
jembatan yang terpadu

2.

Mewujudkan tersedianya angkutan umum daerah yang aman, nyaman dan
terjangkau oleh masyarakat

3.

Mewujudkan pengelolaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang terpadu

Sasaran Pokok: Meningkatnya Cakupan Penyediaan Air Bersih, dengan arah
kebijakan:
1. Mewujudkan peningkatan kualitas air permukaan sebagai bahan baku air bersih
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih untuk masyarakat di
daerah
3. Pengendalian daerah resapan air untuk menjaga keamanan ketersediaan air
tanah
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Sasaran Pokok: Meningkatnya Sistem Tata Air yang Terpadu dan Sistem
Penanggulangan Banjir, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan fungsi infrastruktur jaringan irigasi teknis di daerah
2. Mengendalikan luas area banjir dan genangan air paska hujan di daerah

Sasaran Pokok: Terwujudnya Sistem Sanitasi yang Terintegrasi, dengan arah
kebijakan:
1. Meningkatkan upaya pengendalian sumber-sumber pencemar penghasil limbah
domestik
2. Mewujudkan terlaksananya pengelolaan persampahan di daerah
Sasaran Pokok: Meningkatnya Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Alam
yang Ramah Lingkungan, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam termasuk di
dalamnya sumber daya alam bawah tanah serta wilayah pesisir dan perairan
Sasaran Pokok: Terwujudnya Pengembangan Perumahan dan Permukiman
Layak Huni, dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau
oleh masyarakat
2. Meningkatkan upaya pengendalian dalam penyediaan perumahan dengan
konsep hunian berimbang di daerah
3. Mewujudkan terlaksananya pembiayaan, kelembagaan dan regulasi dalam
penyelenggaraan perumahan dan permukiman
Sasaran Pokok: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di
sungai, pesisir pantai dan air tanah
2. Meningkatkan upaya pengendalian tingkat pencemaran udara, air, tanah,
tingkat kebisingan dan tingkat pencemaran oleh limbah B3
3. Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang di daerah
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Sasaran Pokok: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan yang Merata
dan Berdaya Saing, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan Angka Melek Huruf (AMH) daerah hingga tercapai 97,42% dan
rata-rata lama sekolah mencapai 9,84 tahun
2. Mewujudkan ketersediaan pendidikan dasar dan menengah yang merata bagi
masyarakat di daerah
3. Mewujudkan pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang
memadai
Sasaran Pokok: Meningkatnya Pola Hidup Sehat dan Kualitas Kesehatan
Masyarakat, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah hingga tercapai Angka
Harapan Hidup daerah 70,55 tahun
2. Meningkatkan upaya pemenuhan jumlah tenaga kesehatan untuk penyediaan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah
Sasaran Pokok: Terwujudnya Peningkatan Pendapatan per Kapita Masyarakat
yang Berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan daerah
2. Meningkatkan upaya penyediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja di
daerah
3. Meningkatkan upaya perluasan kesempatan usaha dan lapangan usaha di
daerah
Sasaran Pokok: Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Sumberdaya
Aparatur, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan upaya penyediaan sumberdaya aparatur yang memadai dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatkan

upaya pengembangan kapasitas

sumber

daya

aparatur

pemerintah daerah

Sasaran Pokok: Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung
Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat, dengan arah kebijakan:
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1. Meningkatkan upaya penyediaan prasarana pendukung peningkatan pelayanan
kepada masyarakat
Sasaran Pokok: Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Sistem
Pelayanan Publik yang Memadai, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan upaya terbangunnya kerjasama yang baik antara pemerintah,
swasta dan masyarakat

Sasaran Pokok: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik,
dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan upaya perumusan regulasi daerah yang mendukung terciptanya
tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran Pokok: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik,
dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan desa kepada
masyarakat desa
Sasaran Pokok: Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan,
dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan upaya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan mulai
dari proses perencanaan,

pelaksanaan

pembangunan sampai dengan

pengendalian pembangunan
Sasaran Pokok: Tersedianya Akses yang Sama Bagi Masyarakat dalam Proses
Pembangunan, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan upaya pelibatan perempuan dalam proses pembangunan dan
merasakan hasil pembangunan
2. Meningkatkan upaya penerapan sosialisasi pelaksanaan pembangunan kepada
masyarakat

Sasaran Pokok: Terwujudnya Kesetiakawanan Sosial Berlandaskan Dasar
Negara dan Nilai-Nilai Keagamaan, dengan arah kebijakan:
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1. Meningkatkan

upaya

untuk

menumbuhkan

Tahun 2005-2025

toleransi

dalam

kehidupan

beragama di masyarakat
2. Meningkatkan upaya penumbuhan kesadaran gotong royong dan tenggang
rasa dalam kehidupan bermasyarakat
3. Meningkatkan

upaya

perciptaan

ketertiban

warga

masyarakat

dalam

menjalankan agamanya

Sasaran Pokok: Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang Aman, Tentram
dan Tertib, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan upaya penumbuhan kesadaran masyarakat dalam menciptakan
lingkungan yang aman, tentram dan tertib
Sasaran Pokok: Terwujudnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif,
dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan upaya untuk menumbuhkan rasa saling menghormati dan
menghargai dalam tatanan kehidupan bermasyarakat
2. Meningkatkan upaya pencegahan kriminalitas dalam masyarakat
3. Meningkatkan upaya pencegahan aksi demonstrasi yang anarkis
Sasaran Pokok: Terwujudnya Upaya Mitigasi Bencana Daerah, dengan arah
kebijakan:
1. Mengoptimalkan penanganan bencana di kawasan sekitar semburan Lumpur
Porong
Sasaran Pokok: Meningkatnya Kualitas Kehidupan Berdemokrasi yang Sehat
dan Santun, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan upaya penumbuhan budaya politik yang baik dalam kehidupan
bermasyarakat
2. Meningkatkan upaya penciptaan kondisi yang kondusif dalam masyarakat untuk
pelaksanaan Pemilu, Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden maupun Pemilihan
Kepala Daerah langsung
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Sasaran

Pokok:

Terwujudnya

Pemberdayaan

Tahun 2005-2025

Organisasi

Politik

dan

Masyarakat, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan upaya penumbuhan kondisi yang mendukung eratnya jalinan
kerja yang harmonis antara pemerintah dengan Orpol, Ormas dan LSM
2. Meningkatkan upaya penumbuhan peran organisasi politik dan masyarakat
yang makin berarti dalam tatanan kehidupan bermasyarakat

Sasaran

Pokok:

Terwujudnya

Kesadaran

Hukum

dalam

Kehidupan

Masyarakat, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan upaya penciptaan masyarakat yang disiplin, taat asas dan taat
hukum dalam kehidupan bermasyarakat
Sasaran Pokok: Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berwibawa Melalui
Penataan Pranata Hukum, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan upaya penciptaan

tatanan pranata hukum yang mendasari

perumusan regulasi daerah yang mampu mengakomodasi dinamika dalam
kehidupan masyarakat di daerah
2. Meningkatkan upaya penciptaan kondisi yang mampu mendukung kepastian
hukum bagi masyarakat

II. ARAH PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN KE II (TAHUN 2010-2015)
Pada tahun 2011-2014, jumlah penduduk mencapai 1,98 – 2,12 juta jiwa,
diproyeksikan tahun 2015 sebesar 2,16 juta jiwa. Pertumbuhan ekonomi pada tahun
2011-2014 sebesar 6,9 – 6,75 persen, diproyeksikan tahun 2015 sebesar 6,88
persen. PDRB perkapita pada tahun 2011-2013 mencapai Rp 32,48 – 40,27 Juta
per tahun, diproyeksikan pada tahun 2015 sebesar Rp 48,38 Juta per tahun. Pada
tahun 2011-2014 tingkat kemiskinan mencapai 6,10-6,75 persen, diproyeksikan
pada tahun 2015 sebesar 6,56 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia
pada tahun 2011-2014 (IPM) mencapai 76,90-78,62 poin.
Sasaran Pokok: Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Secara
Berkelanjutan Guna Memenuhi Kebutuhan Pembangunan Daerah, dengan arah
kebijakan:
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1.

Meningkatkan persentase PAD terhadap APBD hingga mencapai 27,49%

2.

Meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah hingga mencapai 0,48

3.

Mewujudkan

reformasi

birokrasi

dan

pelayanan

publik

yang

mampu

meningkatkan penerimaan pendapatan daerah
4.

Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak secara meluas untuk memenuhi
kewajibannya dalam membayar pajak/retribusi daerah

5.

Mewujudkan terciptanya regulasi daerah yang diarahkan pada peningkatan
penerimaan daerah

Sasaran Pokok: Terwujudnya Optimalisasi Potensi Pariwisata yang Berdaya
Saing Tinggi, dengan arah kebijakan:
1.

Meningkatkan

kecukupan

terhadap

kebutuhan

sarana

dan

prasarana

pendukung pengembangan sektor pariwisata di daerah
2.

Meningkatkan upaya promosi pariwisata daerah yang efektif baik pada skala
nasional maupun internasional

3.

Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata

Sasaran Pokok: Terwujudnya Iklim Investasi Ramah Lingkungan, dengan arah
kebijakan:
1.

Menciptakan pertumbuhan nilai penanaman modal dan investasi di daerah

2.

Menciptakan pertumbuhan investasi di daerah yang berteknologi ramah
lingkungan

Sasaran

Pokok:

Terwujudnya

Struktur

Perekonomian

Daerah

yang

Berorientasi Pasar dan Berdaya Saing Global, dengan arah kebijakan:
1. Mempertinggi wawasan dan keterampilan berwira usaha melalui upaya
peningkatan yang berkelanjutan
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi yang tepat guna secara intensif
3. Mewujudkan stabilitas harga pasar untuk pengembangan produk-produk daerah
4. Meningkatkan pangsa pasar produk-produk daerah melalui upaya penelitian dan
pengembangan pasar yang intensif
5. Semakin meningkatkan pertumbuhan produk-produk unggulan daerah yang
berdaya saing global
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Sasaran pokok: Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Mapan, dengan arah
kebijakan:
1.

Mempertinggi tingkat stabilitas ketersediaan pangan di daerah secara kontinyu

2.

Mempertinggi tingkat keamanan pangan yang berkualitas dan terjangkau bagi
masyarakat di daerah secara kontinyu

Sasaran Pokok: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif,
dengan arah kebijakan:
1.

Mengintensifkan penerapan pengeluaran pemerintah daerah yang tepat
sasaran

2.

Meningkatkan nilai ekspor daerah secara kontinyu dan pengelolaan impor
daerah secara tepat

Sasaran Pokok: Terwujudnya Peningkatan dan Pemberdayaan Ekonomi
Kerakyatan, dengan arah kebijakan:
1.

Mempertinggi pertumbuhan usaha-usaha yang berbasis kerakyatan di daerah

2.

Mempertinggi pertumbuhan lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis koperasi
di daerah

3.

Mempertinggi kapasitas UMKM daerah melalui pemberdayaan dan penguatan
kapasitasnya

Sasaran Pokok: Tersedianya Sarana dan Prasarana Sistem Transportasi yang
Terpadu, dengan arah kebijakan:
1.

Menyediakan kecukupan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan
terpadu

2.

Memenuhi kebutuhan angkutan umum daerah yang aman, nyaman dan
terjangkau oleh masyarakat secara optimal

3.

Mewujudkan terciptanya sistem pengelolaan manajemen dan rekayasa lalu
lintas yang terpadu

Sasaran Pokok: Meningkatnya Cakupan Penyediaan Air Bersih, dengan arah
kebijakan:
1. Mewujudkan peningkatan kualitas air permukaan secara kontinyu sebagai
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bahan baku air bersih
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih secara kontinyu untuk
masyarakat di daerah
3. Meningkatkan pengendalian luasan daerah resapan air untuk menjaga tingkat
keamanan ketersediaan air tanah
Sasaran Pokok: Meningkatnya Sistem Tata Air yang Terpadu dan Sistem
Penanggulangan Banjir, dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan pengembangan infrastruktur jaringan irigasi teknis yang memadai
di daerah
2. Meningkatkan koordinasi dalam pengembangan saluran drainase di daerah
3. Mewujudkan penurunan luas area banjir dan genangan air paska hujan di
daerah

Sasaran Pokok: Terwujudnya Sistem Sanitasi yang Terintegrasi, dengan arah
kebijakan:
1. Mengoptimalkan pengendalian sumber-sumber pencemar penghasil limbah
domestik
2. Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk pengelolaan
sanitasi daerah
3. Mewujudkan terlaksananya sistem pengelolaan persampahan di daerah

Sasaran Pokok: Meningkatnya Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Alam
yang Ramah Lingkungan, dengan arah kebijakan:
1. Mengoptimalkan pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya alam
termasuk di dalamnya sumber daya alam bawah tanah serta wilayah pesisir
dan perairan
Sasaran Pokok: Terwujudnya Pengembangan Perumahan dan Permukiman
Layak Huni, dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai secara
konsisten pada perumahan yang layak dan terjangkau masyarakat
2. Mewujudkan ketersedianya perumahan dengan konsep hunian berimbang di
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daerah
3. Mewujudkan kesiapan daerah dalam pengembangan hunian vertikal untuk
mengantisipasi keterbatasan lahan di daerah
4. Mewujudkan terciptanya sistem pembiayaan, kelembagaan dan regulasi dalam
penyelenggaraan perumahan dan permukiman di daerah
Sasaran Pokok: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan arah kebijakan:
1. Optimalnya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di
sungai, pesisir pantai dan air tanah
2. Optimalnya upaya pengendalian tingkat pencemaran udara, air, tanah, tingkat
kebisingan dan tingkat pencemaran oleh limbah B3
3. Meningkatkan upaya pengendalian terhadap pemenuhan kebutuhan luasan
RTH Publik dan Privat di daerah
4. Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang di daerah yang berbasis
kelestarian lingkungan
Sasaran Pokok: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan yang Merata
dan Berdaya Saing, dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan ketersediaan pendidikan dasar dan menengah yang merata dan
berkualitas bagi masyarakat di daerah
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang telah tersedia
secara memadai
3. Meningkatkan profesionalisme dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga
kependidikan di daerah
Sasaran Pokok: Meningkatnya Pola Hidup Sehat dan Kualitas Kesehatan
Masyarakat, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah hingga mencapai Angka
Harapan Hidup daerah sebesar 71,73 tahun
2. Meningkatkan upaya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang
mencukupi
3. Meningkatkan upaya pemenuhan jumlah tenaga kesehatan yang memadai
untuk gi penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah
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Sasaran Pokok: Terwujudnya Peningkatan Pendapatan per Kapita Masyarakat
yang Berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan daerah secara optimal
2. Meningkatkan upaya penyediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja secara
optimal di daerah
3. Meningkatkan upaya perluasan kesempatan usaha dan lapangan usaha secara
optimal di daerah
Sasaran Pokok: Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Sumberdaya
Aparatur, dengan arah kebijakan:
1. Mengintensifkan upaya penyediaan sumberdaya aparatur yang memadai dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Mengintensifkan upaya pengembangan kapasitas sumber daya aparatur
pemerintah daerah
3. Meningkatkan

upaya

perumusan

kebijakan

yang

mengatur

tentang

kesejahteraan, reward dan punishment bagi aparatur pemerintah daerah
Sasaran Pokok: Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung
Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan ketersediaan prasarana pendukung penigkatan pelayanan
kepada masyarakat

Sasaran Pokok: Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Sistem
Pelayanan Publik yang Memadai, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan penerapan ketepatan ukuran untuk kelembagaan organisasi
perangkat daerah
2. Meningkatkan upaya penerapan standarisasi pelayanan publik di daerah
3. Mewujudkan terciptanya kondisi yang mendukung terbangunnya kerjasama
yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat

Sasaran Pokok: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik,
dengan arah kebijakan:
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1. Meningkatkan upaya penerapan efektifitas perencanaan, penganggaran dan
pengendalian pembangunan di daerah
2. Meningkatkan

upaya

penerapan

transparansi

dan

akuntabilitas

dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Mengoptimalkan

upaya

perumusan

regulasi

daerah

yang

mendukung

terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran Pokok: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik,
dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan desa kepada
masyarakat desa
3. Mewujudkan terlaksananya regulasi desa yang mendukung terciptanya tata
kelola pemerintahan desa yang baik

Sasaran Pokok: Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan,
dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari
proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan pengendalian
pembangunan
Sasaran Pokok: Tersedianya Akses yang Sama Bagi Masyarakat dalam Proses
Pembangunan, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan dan
merasakan hasil pembangunan
2. Meningkatkan sosialisasi pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat
Sasaran Pokok: Terwujudnya Kesetiakawanan Sosial Berlandaskan Dasar
Negara dan Nilai-Nilai Keagamaan, dengan arah kebijakan:
1. Mengintensifkan upaya peningkatan toleransi dalam kehidupan beragama di
masyarakat
2. Mengintensifkan upaya peningkatan kesadaran gotong royong dan tenggang
rasa dalam kehidupan bermasyarakat
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3. Mengintensifkan upaya peningkatkan ketertiban warga masyarakat dalam
menjalankan agamanya
Sasaran Pokok: Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang Aman, Tentram
dan Tertib, dengan arah kebijakan:
1. Mengintensifkan

upaya

penumbuhan

kesadaran

masyarakat

dalam

menciptakan lingkungan yang aman, tentram dan tertib

Sasaran Pokok: Terwujudnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif,
dengan arah kebijakan:
1. Mengintensifkan upaya untuk menumbuhkan rasa saling menghormati dan
menghargai dalam tatanan kehidupan bermasyarakat
2. Mengintensifkan upaya pencegahan kriminalitas dalam masyarakat
3. Mengintensifkan upaya pencegahan aksi demonstrasi yang anarkis

Sasaran Pokok: Terwujudnya Upaya Mitigasi Bencana Daerah, dengan arah
kebijakan:
1. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi antar sektor dalam penanganan
kebencanaan daerah
2. Mengupayakan penanganan permasalahan fisik dan sosial di kawasan sekitar
semburan Lumpur Porong

Sasaran Pokok: Meningkatnya Kualitas Kehidupan Berdemokrasi yang Sehat
dan Santun, dengan arah kebijakan:
1. Mengintensifkan upaya penumbuhan suasana kehidupan berpolitik yang baik
dalam kehidupan bermasyarakat
2. Mengintensifkan upaya penciptaan kondisi yang kondusif dalam masyarakat
untuk pelaksanaan Pemilu, Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden maupun
Pemilihan Kepala Daerah langsung

Sasaran

Pokok:

Terwujudnya

Pemberdayaan

Organisasi

Politik

dan

Masyarakat, dengan arah kebijakan:
1. Mengintensifkan upaya penumbuhan kondisi yang mendukung eratnya jalinan
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kerja yang harmonis antara pemerintah dengan Orpol, Ormas dan LSM
2. Mengintensifkan upaya penumbuhan peran organisasi politik dan masyarakat
yang makin berarti dalam tatanan kehidupan bermasyarakat

Sasaran

Pokok:

Terwujudnya

Kesadaran

Hukum

dalam

Kehidupan

Masyarakat, dengan arah kebijakan:
1. Mengintensifkan upaya penciptaan masyarakat yang disiplin, taat asas dan taat
hukum dalam kehidupan bermasyarakat
Sasaran Pokok: Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berwibawa Melalui
Penataan Pranata Hukum, dengan arah kebijakan:
1. Mengintensifkan upaya penciptaan tatanan pranata hukum yang mendasari
perumusan regulasi daerah yang mampu mengakomodasi dinamika dalam
kehidupan masyarakat di daerah
2. Mengintensifkan upaya penciptaan kondisi yang mampu mendukung kepastian
hukum bagi masyarakat
III. ARAH PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN KE III (TAHUN 2016-2021)
Pada tahun 2016-2021, jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 2,21 –
2,39 juta jiwa. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016-2021 diproyeksikan sebesar
6,88 – 7,55 persen. PDRB perkapita pada tahun 2016-2021 diproyeksikan
mencapai Rp 52,14 – 65,61 Juta per tahun. Pada tahun 2016-2021 tingkat
kemiskinan

diproyeksikan

sebesar

6,38-5,71

persen.

Sementara

Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2016-2021 diproyeksikan mencapai
79,37-81,16 poin.
Sasaran Pokok: Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Secara
Berkelanjutan Guna Memenuhi Kebutuhan Pembangunan Daerah, dengan arah
kebijakan:
1. Meningkatkan persentase PAD terhadap APBD pada rentang 36,66% - 40,42%
2. Meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah pada rentang 0,87 - 1,04
3. Mewujudkan

reformasi

birokrasi

dan

pelayanan

publik

yang

mampu

meningkatkan penerimaan pendapatan daerah secara optimal
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4. Mewujudkan kesadaran yang tinggi para Wajib Pajak untuk memenuhi
kewajibannya membayar pajak/retribusi daerah
5. Mewujudkan penerapan regulasi daerah yang mampu mendukung peningkatan
penerimaan daerah

Sasaran Pokok III.1.2: Terwujudnya Optimalisasi Potensi Pariwisata yang
Berdaya Saing Tinggi, dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang mampu
mengembangkan sektor pariwisata di daerah
2. Mengintensifkan upaya promosi pariwisata daerah sebagai destinasi wisata
nasional maupun internasional
3. Mewujudkan penerapan regulasi daerah tentang pengembangan pariwisata
daerah
4. Meningkatkan proporsi pendapatan daerah dari sektor pariwisata

Sasaran Pokok III.1.3: Terwujudnya Iklim Investasi Ramah Lingkungan, dengan
arah kebijakan:
1. Mewujudkan stabilitas tingginya pertumbuhan nilai penanaman modal dan
investasi di daerah
2. Mewujudkan stabilitas pertumbuhan investasi yang tinggi di daerah yang
berteknologi ramah lingkungan

Sasaran Pokok III.2.1: Terwujudnya Struktur Perekonomian Daerah yang
Berorientasi Pasar dan Berdaya Saing Global, dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan kondisi semakin tingginya wawasan dan keterampilan berwira
usaha di daerah melalui upaya peningkatan yang berkelanjutan
2. Mewujudkan pemanfaatan teknologi tepat guna secara masif
3. Mengembangkan produk-produk daerah yang didukung oleh stabilnya harga
pasar
4. Mewujudkan terciptanya hasil penelitian dan pengembangan pasar yang
mampu meningkatkan pengembangan pangsa pasar produk-produk daerah
5. Mengintensifkan upaya untuk memperluas varian produk-produk unggulan
daerah yang berdaya saing global
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Sasaran pokok: Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Mapan, dengan arah
kebijakan:
1. Mewujudkan intensifikasi pertanian dan perikanan yang berbasis agrobisnis
2. Mempertinggi konsistensi stabilitas ketersediaan pangan di daerah
3. Mempertinggi konsistensi terciptanya keamanan pangan yang berkualitas dan
terjangkau bagi masyarakat di daerah

Sasaran Pokok: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif,
dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan konsumsi yang tinggi terhadap produk daerah
2. Mewujudkan pengeluaran pemerintah daerah yang tepat sasaran untuk
peningkatan pembangunan daerah secara konsisten
3. Mempertinggi nilai ekspor daerah dan mewujudkan penerapan manajemen
impor daerah secara bijak
4. Memantapkan pengembangan insentif bagi UKM yang inovatif
Sasaran Pokok: Terwujudnya Peningkatan dan Pemberdayaan Ekonomi
Kerakyatan, dengan arah kebijakan:
1. Memperluas

usaha-usaha

yang

berbasis

kerakyatan

untuk

lebih

memberdayakan perekonomian masyarakat
2. Mewujudkan terciptanya lembaga-lembaga perekonomian yang berbasis
koperasi secara meluas
3. Mewujudkan terbangunnya kapasitas UMKM yang mampu berdaya saing

Sasaran Pokok: Tersedianya Sarana dan Prasarana Sistem Transportasi yang
Terpadu, dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan dan
jembatan yang memadai secara terpadu dan terintegrasi
2. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah di daerah
3. Mewujudkan terlaksananya penyediaan angkutan umum daerah yang aman,
nyaman dan terjangkau oleh masyarakat
4. Mewujudkan manajemen sistem pengelolaan dan rekayasa lalu lintas daerah
yang terpadu
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Sasaran Pokok: Meningkatnya Cakupan Penyediaan Air Bersih, dengan arah
kebijakan:
1. Pemenuhanan standar kualitas air permukaan yang dipersyaratkan sebagai
bahan baku air bersih
2. Pemenuhan standar kualitas dan kuantitas yang dipersyaratkan dalam
penyediaan pelayanan air bersih untuk masyarakat di daerah
3. Mewujudkan pemenuhan kecukupan luasan daerah resapan air untuk menjaga
ketersediaan air tanah
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengolahan air bersih
5. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan jaringan air
bersih

Sasaran Pokok: Meningkatnya Sistem Tata Air yang Terpadu dan Sistem
Penanggulangan Banjir, dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur jaringan irigasi teknis di daerah yang
berfungsi optimal
2. Meningkatkan pemerataan distribusi dan cakupan pelayanan jaringan irigasi
daerah
3. Mewujudkan keterpaduan pengembangan saluran drainase daerah secara
hierarkis dan sistemik
4. Mewujudkan minimnya luas area banjir dan genangan air paska hujan di
daerah

Sasaran Pokok: Terwujudnya Sistem Sanitasi yang Terintegrasi, dengan arah
kebijakan:
1. Mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pencemar penghasil limbah
domestik di daerah
2. Mewujudkan terciptanya sistem sanitasi yang terintegrasi dengan didukung oleh
sarana prasarana yang memadai
3. Mewujudkan terlaksananya sistem pengelolaan persampahan yang terintegrasi
di daerah
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Sasaran Pokok: Meningkatnya Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Alam
yang Ramah Lingkungan, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan upaya pengembangan sumber energi alternatif yang ramah
Iingkungan
2. Mewujudkan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak
termasuk di dalamnya sumber daya alam bawah tanah serta wilayah pesisir
dan perairan

Sasaran Pokok: Terwujudnya Pengembangan Perumahan dan Permukiman
Layak Huni, dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan ketersediaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat
dengan lingkungannya yang layak huni
2. Mengoptimalkan penyediaan perumahan dengan konsep hunian berimbang di
daerah
3. Mewujudkan terciptanya pengembangan hunian vertikal di daerah untuk
mengatasi keterbatasan lahan
4. Mewujudkan terciptanya sistem pembiayaan, kelembagaan dan regulasi dalam
penyelenggaraan perumahan dan permukiman di daerah secara konsisten
Sasaran Pokok: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan penurunan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di
sungai, pesisir pantai dan air tanah
2. Mewujudkan penurunan tingkat pencemaran udara, air, tanah, tingkat
kebisingan dan tingkat pencemaran oleh limbah B3
3. Mengoptimalkan upaya pemenuhan luasan RTH Publik dan Privat di daerah
4. Mengoptimalkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang berbasis
kelestarian lingkungan
Sasaran Pokok: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan yang Merata
dan Berdaya Saing, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan Angka Melek Huruf daerah pada rentang 98,34% - 98,47% dan
Rata-rata Lama Sekolah pada rentang 10,51-10,60 tahun
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2. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang murah dan
merata bagi masyarakat di daerah
3. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas
dan memenuhi kuantitas kebutuhannya
4. Mewujudkan tingginya tingkat profesionalisme dan meratanya distribusi
pendidik dan tenaga kependidikan di daerah
5. Meningkatnya upaya penyediaan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin
atau rawan sosial
Sasaran Pokok: Meningkatnya Pola Hidup Sehat dan Kualitas Kesehatan
Masyarakat, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah hingga mencapai Angka
Harapan Hidup daerah pada rentang 72,06 - 72,23 tahun
2. Meningkatkan upaya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang
berkualitas dan memadai
3. Mewujudkan terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang memadai untuk
pemberian pelayanan kepada kesehatan masyarakat di daerah
4. Meningkatkan upaya penyediaan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh
masyarakat
Sasaran Pokok: Terwujudnya Peningkatan Pendapatan per Kapita Masyarakat
yang Berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan upaya pemerataan pendapatan pada seluruh lapisan masyarakat
2. Mewujudkan tingkat kemiskinan yang rendah di daerah
3. Mewujudkan luasnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja di
daerah
4. Mewujudkan ketersediaan lapangan usaha dan kesempatan berusaha secara
luas dan optimal
Sasaran Pokok: Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Sumberdaya
Aparatur, dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan ketersediaan sumberdaya aparatur yang memadai dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Mewujudkan ketersediaan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah
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daerahyang memadai
3. Mewujudkan penerapan kebijakan yang mengatur tentang kesejahteraan,
reward dan punishment bagi aparatur pemerintah daerah

Sasaran Pokok: Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung
Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat, dengan arah kebijakan:
1. Menyediakan gedung pemerintahan daerah yang representatif
2. Mewujudkan terpenuhinya kebutuhan prasarana pendukung dalam peningkatan
pelayanan kepada masyarakat
Sasaran Pokok: Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Sistem
Pelayanan Publik yang Memadai, dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan ketepatan ukuran untuk kelembagaan organisasi perangkat
daerah
2. Mewujudkan terciptanya standarisasi pelayanan publik di daerah
3. Meningkatkan kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat
4. Meningkatkan upaya terciptanya e-government dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Sasaran Pokok: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik,
dengan arah kebijakan:
1. Mengintensifkan upaya penerapan efektifitas perencanaan, penganggaran dan
pengendalian pembangunan di daerah
2. Mengoptimalkan upaya penciptaan transparansi dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Mewujudkan terciptanya regulasi daerah yang mampu mendukung tata kelola
pemerintahan yang baik
Sasaran Pokok: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik,
dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
2. Mewujudkan

transparansi

dan

akuntabilitas

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan desa
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3. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan desa kepada
masyarakat desa
4. Mewujudkan terlaksananya regulasi desa yang mendukung terciptanya tata
kelola pemerintahan desa yang baik

Sasaran Pokok: Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan,
dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari
proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan pengendalian
pembangunan
Sasaran Pokok: Tersedianya Akses yang Sama Bagi Masyarakat dalam Proses
Pembangunan, dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan dan
merasakan hasil pembangunan
2. Mewujudkan

penerapan

sosialisasi

pelaksanaan

pembangunan

kepada

masyarakat
Sasaran Pokok: Terwujudnya Kesetiakawanan Sosial Berlandaskan Dasar
Negara dan Nilai-Nilai Keagamaan, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan toleransi dalam kehidupan beragama di masyarakat
2. Meningkatkan kesadaran gotong royong dan tenggang rasa dalam kehidupan
bermasyarakat
3. Meningkatkan ketertiban warga masyarakat dalam menjalankan agamanya
Sasaran Pokok: Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang Aman, Tentram
dan Tertib, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang
aman, tentram dan tertib

Sasaran Pokok: Terwujudnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif,
dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan rasa saling menghormati dan menghargai dalam tatanan
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kehidupan bermasyarakat
2. Menekan tingkat kriminalitas dalam masyarakat
3. Menekan terjadinya aksi demonstrasi yang anarkis

Sasaran Pokok: Terwujudnya Upaya Mitigasi Bencana Daerah, dengan arah
kebijakan:
1. Mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi antar sektor dalam penanganan
kebencanaan daerah
2. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian dan mitigasi
bencana daerah yang handal
3. Mengoptimalkan penangan kawasan sekitar semburan Lumpur Porong
Sasaran Pokok: Meningkatnya Kualitas Kehidupan Berdemokrasi yang Sehat
dan Santun, dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan terciptanya suasana kehidupan berpolitik yang baik dalam
kehidupan bermasyarakat
2. Mewujudkan terciptanya kondisi yang kondusif dalam masyarakat untuk
pelaksanaan Pemilu, Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden maupun Pemilihan
Kepala Daerah langsung
Sasaran

Pokok:

Terwujudnya

Pemberdayaan

Organisasi

Politik

dan

Masyarakat, dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan terciptanya kondisi yang mendukung eratnya jalinan kerja yang
harmonis antara pemerintah dengan Orpol, Ormas dan LSM
2. Mewujudkan terciptanya kondisi yang mendukung peran organisasi politik dan
masyarakat yang makin berarti dalam tatanan kehidupan bermasyarakat
Sasaran

Pokok:

Terwujudnya

Kesadaran

Hukum

dalam

Kehidupan

Masyarakat, dengan arah kebijakan:
1. Mengoptimalkan upaya penciptaan masyarakat yang disiplin, taat asas dan taat
hukum dalam kehidupan bermasyarakat
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Sasaran Pokok: Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berwibawa Melalui
Penataan Pranata Hukum, dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan terciptanya tatanan pranata hukum yang mendasari perumusan
regulasi daerah yang mampu mengakomodasi dinamika dalam kehidupan
masyarakat di daerah
2. Mewujudkan terciptanya kondisi yang mampu mendukung kepastian hukum
bagi masyarakat
IV. ARAH PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN KE IV (TAHUN 2022-2025)
Pada tahun 2022-2025, jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 2,43 –
2,63 juta jiwa. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022-2025 diproyeksikan sebesar
7,69 – 8,28 persen. PDRB perkapita pada tahun 2022-2025 diproyeksikan
mencapai Rp 68,61 – 79,23 Juta per tahun. Pada tahun 2022-2025 tingkat
kemiskinan diproyeksikan sebesar 5,55 - 4,97 persen. Sementara Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2022-2025 diproyeksikan mencapai
81,60-83,37 poin.
Sasaran Pokok: Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Secara
Berkelanjutan Guna Memenuhi Kebutuhan Pembangunan Daerah, dengan arah
kebijakan:
1. Meningkatkan persentase PAD terhadap APBD pada rentang 45,00% - 47,95%
2. Meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah pada rentang 1,34 - 1,45
3. Memantapkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang mendukung
peningkatan penerimaan pendapatan daerah
4. Mewujudkan kondisi masyarakat daerah yang sadar pajak/retribusi daerah
5. Menegakkan regulasi daerah yang diarahkan pada peningkatan penerimaan
daerah
Sasaran Pokok: Terwujudnya Optimalisasi Potensi Pariwisata yang Berdaya
Saing Tinggi, dengan arah kebijakan:
1. Mengoptimalkan

ketersediaan

sarana

dan

prasarana

pendukung

pengembangan sektor pariwisata di daerah
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2. Mewujudkan terciptanya jaringan promosi pariwisata daerah yang mampu
mendukung pengembangan wisata daerah baik pada skala nasional maupun
internasional
3. Mewujudkan pengembangan potensi wisata lainnya
4. Memantapkan peran regulasi daerah untuk pengembangan pariwisata daerah
5. Mewujudkan pendapatan daerah yang unggul dari sektor pariwisata

Sasaran Pokok: Terwujudnya Iklim Investasi Ramah Lingkungan, dengan arah
kebijakan:
1. Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah unggulan untuk penanaman
modal dan investasi
2. Mewujudkan terciptanya kondisi investasi di daerah yang berteknologi ramah
lingkungan secara intensif

Sasaran

Pokok:

Terwujudnya

Struktur

Perekonomian

Daerah

yang

Berorientasi Pasar dan Berdaya Saing Global, dengan arah kebijakan:
1. Memantapkan luasnya wawasan dan keterampilan berwira usaha sebagai
pondasi pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan
2. Mewujudkan

pemanfaatan

teknologi

tepat

guna

secara

masif

untuk

memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah
3. Mewujudkan stabilitas harga pasar beriringan dengan tumbuhnya produkproduk daerah yang berdaya saing
4. Mengembangkan pangsa pasar produk-produk daerah yang didukung oleh
upaya penelitian dan pengembangan pasar secara menerus
5. Mewujudkan produk-produk unggulan daerah yang berdaya saingnya dan
mampu memperkuat perekonomian daerah
Sasaran pokok: Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Mapan, dengan arah
kebijakan:
1. Optimalisasi pelaksanaan intensifikasi pertanian dan perikanan yang berbasis
agrobisnis
2. Memantapkan stabilitas ketersediaan pangan di daerah
3. Mewujudkan kemapanan dalam keamanan pangan daerah dengan akses dan
kualitas yang tinggi bagi masyarakat
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Sasaran Pokok: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif,
dengan arah kebijakan:
1. Mengembangkan produk-produk daerah seiring dengan semakin tingginya
konsumsi terhadap produk-produk daerah
2. Membudayakan pola pengeluaran pemerintah daerah yang tepat sasaran untuk
peningkatan pembangunan daerah secara signifikan
3. Mewujudkan ekspor daerah yang unggul dan memantapkan pengelolaan impor
daerah
4. Mengembangkan insentif daerah untuk kemapanan pertumbuhan UKM yang
inovatif
Sasaran Pokok: Terwujudnya Peningkatan dan Pemberdayaan Ekonomi
Kerakyatan, dengan arah kebijakan:
1. Memperkuat usaha-usaha yang berbasis kerakyatan sebagai penopang dasar
kekuatan perekonomian daerah
2. Memperkuat lembaga-lembaga perekonomian yang berbasis kerakyatan
sebagai penopang dasar kekuatan perekonomian daerah
3. Penguatan kapasitas dalam pemberdayaan UMKM untuk memperkuat
perekonomian
Sasaran Pokok: Tersedianya Sarana dan Prasarana Sistem Transportasi yang
Terpadu, dengan arah kebijakan:
1. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang terpadu
baik secara kuantitas maupun kualitas untuk memantapkan pembangunan di
daerah
2. Mewujudkan aksesibilitas yang tinggi antar wilayah dalam daerah
3. Mengoptimalkan ketersediaan angkutan umum daerah yang aman, nyaman
dan terjangkau oleh masyarakat
4. Memantapkan pengelolaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang terpadu
untuk menciptakan sirkulasi transportasi yang optimum
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Sasaran Pokok: Meningkatnya Cakupan Penyediaan Air Bersih, dengan arah
kebijakan:
1. Mewujudkan pengelolaan yang optimal untuk menjamin ketersediaan air
permukaan yang berkualitas sebagai bahan baku air bersih
2. Memantapkan kuantitas pelayanan air bersih yang kualitas bagi masyarakat di
daerah
3. Mempertahankan kelestarian air tanah melalui pemantapan pengendalian
daerah resapan air
4. Memantapkan kapasitas pemanfaatan teknologi dalam pengolahan air bersih
5. Mewujudkan pelayanan jaringan air bersih yang sangat terjangkau oleh
masyarakat
Sasaran Pokok: Meningkatnya Sistem Tata Air yang Terpadu dan Sistem
Penanggulangan Banjir, dengan arah kebijakan:
1. Pemantapan fungsi layanan infrastruktur jaringan irigasi teknis di daerah
2. Mewujudkan pemerataan distribusi dan cakupan pelayanan jaringan irigasi
daerah secara meluas
3. Mewujudkan terciptanya hierarki dan sistem pengelolaan dan pengembangan
saluran drainase daerah yang optimal
4. Mewujudkan terciptanya daerah yang bebas banjir dan genangan air paska
hujan

Sasaran Pokok: Terwujudnya Sistem Sanitasi yang Terintegrasi, dengan arah
kebijakan:
1. Memantapkan pengelolaan sumber-sumber pencemar dan penghasil limbah
domestik secara berkelanjutan
2. Memantapkan sistem pengelolaan sanitasi yang terintegrasi di daerah
3. Mengoptimalkan sistem pengelolaan persampahan yang terintegrasi di daerah
Sasaran Pokok: Meningkatnya Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Alam
yang Ramah Lingkungan, dengan arah kebijakan:
1. Memantapkan pemanfaatan sumber energi alternatif yang ramah Iingkungan
2. Meningkatkan pengembangan diversifikasi energi untuk pembangkit listrik yang
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berwawasan lingkungan
3. Mewujudkan pengembangan pengelolaan sampah sebagai sumber energi
alternatif
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak termasuk di
dalamnya sumber daya alam bawah tanah serta wilayah pesisir dan perairan
Sasaran Pokok: Terwujudnya Pengembangan Perumahan dan Permukiman
Layak Huni, dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan pengembangan perumahan daerah yang layak dan terjangkau
oleh masyarakat
2. Memantapkan penyediaan perumahan dengan konsep hunian berimbang di
daerah
3. Mewujudkan terciptanya pengembangan hunian vertikal di daerah secara
optimal untuk mengatasi keterbatasan lahan
4. Mewujudkan perumahan dan permukiman daerah yang ditopang oleh sistem
pembiayaan, kelembagaan dan regulasi yang optimal
Sasaran Pokok: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan yang rendah di
sungai, pesisir pantai dan air tanah
2. Mewujudkan rendahnya tingkat pencemaran udara, air, tanah dan tingkat
kebisingan serta tingkat pencemaran oleh limbah B3
3. Mewujudkan kecukupan luasan RTH Publik dan Privat yang proporsional
sesuai kaidah ramah lingkungan
4. Mewujudkan pemanfaatan ruang daerah yang sesuai dengan peruntukannya
dan berbasis pada kelestarian lingkungan
Sasaran Pokok: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan yang Merata
dan Berdaya Saing, dengan arah kebijakan:
1. Meningkatkan Angka Melek Huruf daerah pada rentang : 98,65% - 98,71% dan
Rata-rata Lama Sekolah pada rentang 10,74 - 10,78 tahun
2. Memantapkan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang terdistribusi
merata dan murah bagi masyarakat di daerah
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3. Memantapkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas
untuk pengembangan pendidikan di daerah
4. Mewujudkan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang
profesional di daerah
5. Mewujudkan ketersediaan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin atau rawan
sosial

Sasaran Pokok: Meningkatnya Pola Hidup Sehat dan Kualitas Kesehatan
Masyarakat, dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan masyarakat di daerah dengan derajat kesehatan tinggi dengan
Angka Harapan Hidup daerah pada rentang 72,48 - 72,56 tahun
2. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas
dan memadai
3. Mewujudkan ketersediaan jumlah tenaga kesehatan yang memadai untuk
peningkatan derajat kesehatan masyarakat
4. Mewujudkan ketersediaan

pelayanan

kesehatan

yang

terjangkau

oleh

masyarakat secara optimal
Sasaran Pokok: Terwujudnya Peningkatan Pendapatan per Kapita Masyarakat
yang Berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan terciptanya pemerataan pendapatan pada seluruh lapisan
masyarakat
2. Mewujudkan rendahnya tingkat kemiskinan secara kontinyu di daerah
3. Mewujudkan ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang terbuka
lebar bagi masyarakat di daerah
4. Mewujudkan ketersediaan luasnya kesempatan usaha dan lapangan usaha
untuk berkembang di daerah
Sasaran Pokok: Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Sumberdaya
Aparatur, dengan arah kebijakan:
1. Mengoptimalkan ketersediaan sumberdaya aparatur pemerintahan daerah
2. Mewujudkan terciptanya pemenuhan kebutuhan kapasitas sumber daya
aparatur yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Mewujudkan

terciptanya

kebijakan

daerah

yang

optimal

mengatur

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

V - 40

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)

Tahun 2005-2025

kesejahteraan, reward dan punishment bagi aparatur pemerintah daerah
Sasaran Pokok: Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung
Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat, dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan tersedianya gedung pemerintahan daerah yang memadai dan
representatif
2. Mengoptimalkan ketersediaan prasarana pendukung dalam peningkatan
pelayanan kepada masyarakat
Sasaran Pokok: Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Sistem
Pelayanan Publik yang Memadai, dengan arah kebijakan:
1. Memantapkan penerapan ukuran kelembagaan organisasi perangkat daerah
secara optimal
2. Mengoptimalkan standarisasi pelayanan publik di daerah
3. Mengintensifkan kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta dan
masyarakat untuk pembangunan daerah
4. Mewujudkan terciptanya sistem

e-government

yang

terintegrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah
Sasaran Pokok: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik,
dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan

efektifitas

perencanaan,

penganggaran

dan

pengendalian

pembangunan di daerah
2. Mewujudkan

transparansi

dan

akuntabilitas

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan daerah
3. Memantapkan penerapan regulasi daerah yang mampu mendukung tata kelola
pemerintahan yang baik
Sasaran Pokok Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik,
dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
2. Mewujudkan

transparansi

dan

akuntabilitas

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan desa
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3. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan desa kepada
masyarakat desa
4. Mewujudkan terlaksananya regulasi desa yang mendukung terciptanya tata
kelola pemerintahan desa yang baik

Sasaran Pokok: Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan,
dengan arah kebijakan:
1. Memantapkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari
proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan pengendalian
pembangunan
Sasaran Pokok: Tersedianya Akses yang Sama Bagi Masyarakat dalam Proses
Pembangunan, dengan arah kebijakan:
1. Memantapkan keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan dan
merasakan hasil pembangunan
2. Mengintensifkan sosialisasi pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat
Sasaran Pokok: Terwujudnya Kesetiakawanan Sosial Berlandaskan Dasar
Negara dan Nilai-Nilai Keagamaan, dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan terciptanya toleransi dalam kehidupan beragama di masyarakat
2. Mewujudkan terciptanya kesadaran gotong royong dan tenggang rasa yang
tinggi dalam kehidupan bermasyarakat
3. Mewujudkan terciptanya ketertiban warga masyarakat dalam menjalankan
kehidupan beragama dalam masyarakat
Sasaran Pokok: Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang Aman, Tentram
dan Tertib, dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan terciptanya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam menciptakan
lingkungan yang aman, tentram dan tertib

Sasaran Pokok: Terwujudnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif,
dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan terciptanya rasa saling menghormati dan menghargai dalam
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tatanan kehidupan bermasyarakat
2. Mewujudkan tingkat kriminalitas yang rendah dalam masyarakat secara
kontinyu
3. Mewujudkan terciptanya kondisi yang bebas aksi demonstrasi anarkis di daerah

Sasaran Pokok: Terwujudnya Upaya Mitigasi Bencana Daerah, dengan arah
kebijakan:
1. Memantapkan koordinasi antar sektor dalam penanganan kebencanaan daerah
2. Mewujudkan optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana yang handal
dalam pengendalian dan mitigasi bencana daerah
3. Mewujudkan terciptanya kawasan di sekitar semburan Lumpur Porong yang
dikelola dengan baik

Sasaran Pokok: Meningkatnya Kualitas Kehidupan Berdemokrasi yang Sehat
dan Santun, dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan terciptanya suasana kehidupan berpolitik yang baik dan kondusif
dalam kehidupan bermasyarakat
2. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu, Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden
maupun Pemilihan Kepala Daerah langsung yang berkualitas
Sasaran

Pokok:

Terwujudnya

Pemberdayaan

Organisasi

Politik

dan

Masyarakat, dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan terciptanya jalinan kerja yang erat dan harmonis antara
pemerintah dengan Orpol, Ormas dan LSM
2. Mewujudkan peran organisasi politik dan masyarakat yang makin berarti dalam
tatanan kehidupan bermasyarakat
Sasaran

Pokok:

Terwujudnya

Kesadaran

Hukum

dalam

Kehidupan

Masyarakat, dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan terciptanya masyarakat yang disiplin, taat asas dan taat hukum
dalam kehidupan bermasyarakat
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Sasaran Pokok: Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berwibawa Melalui
Penataan Pranata Hukum, dengan arah kebijakan:
1. Mewujudkan penerapan regulasi daerah yang mampu mengakomodasi
dinamika dalam kehidupan masyarakat di daerah
2. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat
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Tabel 5.1
Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang
Arahan
Kebijakan
Pembangunan

Indikator

Kondisi Awal
Kinerja
Pembangunan

TARGET
Tahap I
2006-2010

Tahap II
2010-2015

Tahap III
2016-2021

Misi 1 :

Mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Secara Berkelanjutan Guna Memenuhi Kebutuhan Pembangunan Daerah

Meningkatkan
pengelolaan
sumber
penerimaan
daerah secara
efektif dan efisien

 Meningkatnya
persentase PAD
terhadap APBD > 45 %

15,14%

18,27%

27,49%

 Meningkatnya rasio
kemandirian keuangan

0,21

0,24

0,48

Mengoptimalkan
potensi pariwisata
yang berdaya
saing tinggi

45,00% – 47,95%

36,66% - 40,42%

0,87 – 1,04

1,34 – 1,45

 Reformasi birokrasi dan
pelayanan publik yang
mampu meningkatkan
penerimaan pendapatan
daerah secara optimal

 Terwujudnya
kemandirian keuangan
daerah

 Reformasi birokrasi
 Optimalnya pelaksanaan
dan pelayanan publik
reformasi birokrasi dan
belum optimal
pelayanan publik yang
dilaksanakan
mendukung peningkatan
penerimaan pendapatan
daerah

 Meningkatnya
kesadaran Wajib Pajak
untuk memenuhi
kewajibannya
membayar
pajak/retribusi daerah

 Belum terwujudnya
 Tingginya kesadaran Wajib  Semakin meluasnya
kesadaran tinggi para
Pajak untuk memenuhi
kesadaran Wajib Pajak
wajib pajak dalam
kewajibannya membayar
dalam memenuhi
pembayaran pajak/
pajak/retribusi daerah
kewajibannya membayar
retribusi daerah
pajak/retribusi daerah

 Tingginya kesadaran Wajib  Terwujudnya masyarakat
Pajak untuk memenuhi
daerah yang sadar
kewajibannya membayar
pajak/retribusi daerah
pajak/retribusi daerah

 Kondisi masyarakat
daerah yang sadar
pajak/retribusi daerah

 Terwujudnya regulasi
daerah yang diarahkan
pada peningkatan
penerimaan daerah

 Regulasi pajak dan
retribusi daerah
belum mampu untuk
lebih meningkatkan
penerimaan daerah

 Adanya regulasi daerah
yang mampu mendukung
peningkatan penerimaan
daerah

 Penerapan regulasi daerah
yang mampu mendukung
peningkatan penerimaan
daerah

 Terciptanya sistem
regulasi pajak dan
retribusi daerah yang
mampu meningkatkan
penerimaan daerah

 Meningkatnya
ketersediaan sarana
dan prasarana
pendukung pariwisata

 Ketersediaan sarana
dan prasarana
pariwisata yang
kurang memadai

 Tercukupinya kebutuhan
sarana dan prasarana
pendukung yang
memadai untuk
pengembangan sektor

 Ketersediaan sarana dan
 Tersedianya sarana dan
prasarana pendukung yang
prasarana pendukung
mampu mengembangkan
yang optimal untuk
sektor pariwisata di daerah
pengembangan sektor
pariwisata di daerah
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 Terciptanya sistem
birokrasi dan pelayanan
publik yang optimal untuk
peningkatan pendapatan
daerah

 Tingkat Rasio PAD
terhadap APBD
melebihi 45%

 Optimalnya
pelaksanaan reformasi
birokrasi dan pelayanan
publik

 Ketersediaan sarana dan
prasarana pendukung
yang memadai untuk
pengembangan sektor
pariwisata di daerah

 Reformasi birokrasi dan
pelayanan publik yang
mampu meningkatkan
penerimaan pendapatan
daerah

Tahap IV
2022-2025

Kondisi Akhir
Kinerja
Pembangunan

 Tegaknya regulasi daerah
yang mampu mendukung
peningkatan penerimaan
daerah
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 Semakin mantapnya
sistem birokrasi dan
pelayanan publik yang
menyeluruh untuk
peningkatan
pendapatan daerah

 Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana pariwisata
secara memadai dan
optimal untuk
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Arahan
Kebijakan
Pembangunan

Indikator

Kondisi Awal
Kinerja
Pembangunan

Tahun 2005-2025

TARGET
Tahap I
2006-2010

Tahap II
2010-2015

Tahap III
2016-2021

Tahap IV
2022-2025

pariwisata di daerah

Meningkatkan
investasi di
daerah yang
ramah lingkungan

 Meningkatnya promosi
pariwisata daerah di
skala nasional dan
internasional

 Belum terlaksananya
promosi pariwisata
daerah

 Terwujudnya
pengembangan potensi
wisata lainnya

 Belum tergalinya
potensi wisata
lainnya

 Tersedianya regulasi
daerah tentang
pengembangan wisata
daerah

 Belum adanya
regulasi tentang
pengembangan
wisata daerah

 Meningkatnya
pendapatan daerah dari
sektor pariwisata

 Belum optimalnya
pendapatan daerah
dari sektor pariwisata

 Meningkatnya nilai
penanaman modal dan
investasi di daerah

 Penurunan nilai
penanaman modal
dan investasi di
daerah paska
Bencana Lumpur
Lapindo

 Terciptanya investasi di
daerah yang
berteknologi ramah
lingkungan

 Intensifnya upaya promosi
pariwisata daerah baik
pada skala nasional
maupun internasional

Kondisi Akhir
Kinerja
Pembangunan
pengembangan sektor
pariwisata di daerah

 Upaya promosi pariwisata  Intensifnya upaya promosi
daerah yang efektif baik
pariwisata daerah sebagai
pada skala nasional
destinasi wisata nasional
maupun internasional
maupun internasional

 Upaya penciptaan jaringan
promosi pariwisata daerah
yang mampu mendukung
pengembangan wisata
daerah baik pada skala
nasional maupun
internasional

 Terciptanya jaringan
promosi pariwisata
daerah yang mampu
mengoptimalkan
potensi pariwisata
daerah

 Terwujudnya
pengembangan potensi
wisata lainnya

 Tumbuhnya potensipotensi wisata lainnya

 Penerapan regulasi daerah  Mantapnya peran regulasi
tentang pengembangan
daerah dalam
pariwisata daerah
pengembangan pariwisata
daerah

 Terciptanya sistem
regulasi daerah yang
efektif mendukung
pengembangan wisata
daerah

 Semakin meningkatnya
pendapatan daerah dari
sektor pariwisata

 Semakin besarnya proporsi  Unggulnya sektor
pendapatan daerah dari
pariwisata sebagai sumber
sektor pariwisata
pendapatan daerah

 Pendapatan daerah
yang unggul dari
sektor pariwisata

 Mulai meningkatnya nilai
penanaman modal dan
investasi di daerah

 Tingginya pertumbuhan
nilai penanaman modal
dan investasi di daerah

 Stabilitas tingginya
pertumbuhan nilai
penanaman modal dan
investasi di daerah

 Nilai penanaman modal
dan investasi di daerah
yang unggul dibandingkan
dengan daerah sekitar

 Nilai penanaman
modal dan investasi di
daerah yang relatif
tinggi dibandingkan
dengan daerah sekitar

 Penanaman investasi  Mulai meningkatnya
di daerah yang belum
investasi di daerah yang
dibarengi dengan
berteknologi ramah
penerapan teknologi
lingkungan
berwawasan
lingkungan

 Tingginya pertumbuhan
investasi di daerah yang
berteknologi ramah
lingkungan

 Stabilitas pertumbuhan
investasi yang tinggi di
daerah yang berteknologi
ramah lingkungan

 Tingginya investasi di
daerah dengan intensifnya
penggunaan teknologi
yang ramah lingkungan

 Tingginya penanaman
investasi di daerah
yang dibarengi
dengan penerapan
teknologi berwawasan
lingkungan
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Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)

Arahan
Kebijakan
Pembangunan

Misi 2 :
Mewujudkan
struktur
perekonomian
daerah yang
berorientasi pasar
dan berdaya
saing global

Indikator

Kondisi Awal
Kinerja
Pembangunan

Tahun 2005-2025

TARGET
Tahap I
2006-2010

Tahap II
2010-2015

Tahap III
2016-2021

Tahap IV
2022-2025

Kondisi Akhir
Kinerja
Pembangunan

Mendorong Pembangunan di 9 (Sembilan) Sektor Perekonomian Daerah dengan Memprioritaskan pada Sektor-Sektor yang Paling Potensial Guna Mewujudkan Peningkatan Taraf Hidup
Masyarakat Secara Layak
 Meningkatnya wawasan
dan keterampilan
wirausahawan secara
berkelanjutan

 Upaya peningkatan
wawasan dan
keterampilan
wirausahawan yang
masih parsial dan
tidak menerus

 Intensifnya upaya
peningkatan wawasan dan
keterampilan berwira
usaha secara
berkelanjutan

 Tingginya wawasan dan
keterampilan berwira
usaha di daerah melalui
upaya peningkatan yang
berkelanjutan

 Semakin tingginya
 Mantapnya keluasan
wawasan dan keterampilan
wawasan dan
berwira usaha di daerah
keterampilan berwira
melalui upaya peningkatan
usaha sebagai pondasi
yang berkelanjutan
pembangunan ekonomi
daerah secara
berkelanjutan

 Meningkatnya
penguasaan teknologi
tepat guna

 Pemanfaatan
teknologi tepat guna
yang masih minim

 Intensifnya penguasaan
teknologi yang tepat guna

 Intensifnya pemanfaatan  Pemanfaatan teknologi
teknologi yang tepat guna
tepat guna secara masif

 Pemanfaatan teknologi
tepat guna secara masif
untuk memperkuat
pertumbuhan ekonomi
daerah

 Pemanfaatan
teknologi tepat guna
secara masif untuk
memperkuat
pertumbuhan ekonomi
daerah yang berdaya
saing

 Terwujudnya stabilitas
harga pasar produk
daerah

 Belum adanya
 Terciptanya stabilitas
stabilitas harga pasar
harga pasar untuk produkuntuk produk-produk
produk daerah
daerah

 Terciptanya stabilitas
harga pasar untuk
pengembangan produkproduk daerah

 Berkembangnya produkproduk daerah yang
didukung oleh stabilnya
harga pasar

 Terwujudnya stabilitas
harga pasar beriringan
dengan tumbuhnya
produk-produk daerah
yang berdaya saing

 Adanya stabilitas
harga pasar beriringan
dengan menjelmanya
produk-produk daerah
menjadi semakin
berdaya saing

 Meningkatnya penelitian
dan pengembangan
pasar untuk
peningkatan pangsa
pasar produk daerah

 Belum adanya
 Intensifnya upaya
penelitian dan
penelitian dan
pengembangan pasar
pengembangan pasar
untuk peningkatan
untuk peningkatan pangsa
pangsa pasar produkpasar produk-produk
produk daerah
daerah

 Semakin meningkatnya
pangsa pasar produkproduk daerah melalui
upaya penelitian dan
pengembangan pasar
yang intensif

 Hasil penelitian dan
 Berkembangnya pangsa
pengembangan pasar yang
pasar produk-produk
mampu meningkatkan
daerah yang didukung
pengembangan pangsa
upaya penelitian dan
pasar produk-produk
pengembangan pasar
daerah
secara menerus

 Luasnya pangsa pasar
produk-produk daerah
yang didukung upaya
penelitian dan
pengembangan pasar
secara menerus

 Meningkatnya produk
unggulan daerah
berdaya saing global

 Belum adanya produk  Mulai tumbuhnya produkunggulan daerah
produk unggulan daerah
yang mengglobal
yang berdaya saing global

 Semakin tumbuhnya
produk-produk unggulan
daerah yang berdaya
saing global

 Intensifnya upaya untuk
 Berdaya saingnya produkmemperluas varian produkproduk unggulan daerah
produk unggulan daerah
yang mampu memperkuat
yang berdaya saing global
perekonomian daerah

 Banyaknya produkproduk unggulan
daerah yang berdaya
saing dan mampu
memperkuat
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 Tingginya wawasan
dan keterampilan
berwira usaha yang
mampu menjadi faktor
penting dalam
peningkatan
perekonomian daerah
yang berdaya saing

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)

Arahan
Kebijakan
Pembangunan

Indikator

Kondisi Awal
Kinerja
Pembangunan

Tahun 2005-2025

TARGET
Tahap I
2006-2010

Tahap II
2010-2015

Tahap III
2016-2021

Tahap IV
2022-2025

Kondisi Akhir
Kinerja
Pembangunan
perekonomian daerah

Mewujudkan
ketahanan
pangan yang
mapan

Mewujudkan
pertumbuhan
ekonomi daerah
yang inklusif

 Terwujudnya
intensifikasi pertanian
dan perikanan yang
berbasis agrobisnis

 Belum optimalnya
upaya intensifikasi
pertanian dan
perikanan yang
berbasis agrobisnis

 Meningkatnya upaya
intensifikasi pertanian dan
perikanan yang berbasis
agrobisnis

 Optimalnya pelaksanaan
intensifikasi pertanian dan
perikanan yang berbasis
agrobisnis

 Tingginya produksi
pertanian dan
perikanan yang
berbasis agrobisnis
melalui upaya
intensifikasi yang
optimal

 Terjaganya stabilitas
ketersediaan pangan
daerah

 Stabilitas
ketersediaan pangan
daerah yang belum
optimal

 Terjaganya stabilitas
ketersediaan pangan di
daerah

 Tingginya tingkat
stabilitas ketersediaan
pangan di daerah secara
kontinyu

 Konsistensi tingginya
tingkat stabilitas
ketersediaan pangan di
daerah

 Kemapanan stabilitas
ketersediaan pangan di
daerah secara kontinyu

 Kemapanan stabilitas
ketersediaan pangan
daerah secara
berkelanjutan

 Terwujudnya akses,
kualitas dan keamanan
pangan bagi
masyarakat

 Belum
proporsionalnya
akses serta masih
minimnya kualitas
dan keamanan
pangan bagi
masyarakat

 Terciptanya keamanan
pangan yang berkualitas
dan terjangkau oleh
masyarakat di daerah

 Tingginya tingkat
keamanan pangan yang
berkualitas dan
terjangkau bagi
masyarakat di daerah
secara kontinyu

 Tingginya tingkat
keamanan pangan yang
berkualitas dan terjangkau
bagi masyarakat di daerah
secara kontinyu

 Kemapanan dalam
keamanan pangan yang
berkualitas dan terjangkau
bagi masyarakat di daerah
secara kontinyu

 Kemapanan dalam
keamanan pangan
yang berkualitas dan
terjangkau bagi
masyarakat di daerah
secara kontinyu

 Terwujudnya
peningkatan konsumsi
terhadap produk daerah

 Konsumsi terhadap
produk-produk
daerah yang masih
rendah

 Tingginya konsumsi
terhadap produk-produk
daerah

 Berkembangnya produkproduk daerah seiring
dengan semakin tingginya
konsumsi terhadap
produk-produk daerah

 Tingkat konsumsi
yang tinggi terhadap
produk-produk daerah
yang makin
berkembang

 Terwujudnya
pengeluaran pemerintah
daerah yang tepat
sasaran

 Masih banyaknya
pengeluaran
pemerintah daerah
yang kurang tepat
sasaran

 Terlaksananya
 Intensifnya penerapan
pengeluaran pemerintah
pengeluaran pemerintah
daerah yang tepat sasaran
daerah yang tepat
sasaran

 Konsistennya pengeluaran  Membudayanya pola
pemerintah daerah yang
pengeluaran pemerintah
tepat sasaran untuk
daerah yang tepat sasaran
peningkatan pembangunan
untuk peningkatan
daerah
pembangunan daerah
yang signifikan

 Besarnya proporsi
pengeluaran
pemerintah daerah
yang tepat sasaran

 Meningkatnya ekspor
dan pengelolaan impor
daerah

 Rendahnya ekspor
daerah dan belum
adanya pengelolaan
impor daerah

 Kenaikan nilai ekspor
daerah dan terlaksananya
pengelolaan impor daerah

 Tingginya nilai ekspor
daerah dan adanya
penerapan manajemen
impor daerah secara bijak

 Unggulnya nilai ekspor
daerah dan adanya
penerapan
manajemen impor

 Kenaikan nilai ekspor
daerah yang menerus
dan terlaksananya
pengelolaan yang tepat
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 Unggulnya nilai ekspor
daerah dan adanya
penerapan manajemen
impor daerah secara tepat

V - 48

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)

Arahan
Kebijakan
Pembangunan

Indikator

Kondisi Awal
Kinerja
Pembangunan

Tahun 2005-2025

TARGET
Tahap I
2006-2010

Tahap II
2010-2015

Tahap III
2016-2021

Tahap IV
2022-2025

atas impor daerah

Mewujudkan
peningkatan dan
pemberdayaan
ekonomi
kerakyatan

 Berkembangnya insentif
bagi UKM yang inovatif

 Belum adanya
insentif bagi UKM
yang inovatif

 Meningkatnya usahausaha yang berbasis
kerakyatan

 Masih rendahnya
usaha-usaha yang
berbasis kerakyatan

 Meningkatnya
pengembangan
lembaga ekonomi
berbasis koperasi

 Meningkatnya
pemberdayaan dan
penguatan kapasitas
UMKM

Kondisi Akhir
Kinerja
Pembangunan
daerah secara bijak
dan tepat

 Mantapnya upaya
pengembangan insentif
bagi UKM yang inovatif

 Berkembangnya insentif
daerah untuk kemapanan
pertumbuhan UKM yang
inovatif

 Terciptanya skema
insentif yang
mendukung tingginya
pertumbuhan UKM
yang inovatif

 Meningkatnya
 Tingginya pertumbuhan
pertumbuhan usaha-usaha
usaha-usaha yang
yang berbasis kerakyatan
berbasis kerakyatan di
di daerah
daerah

 Meluasnya usaha-usaha
yang berbasis kerakyatan
untuk lebih
memberdayakan
perekonomian masyarakat

 Menguatnya usaha-usaha
yang berbasis kerakyatan
sebagai penopang dasar
kekuatan perekonomian
daerah

 Perekonomian daerah
yang kokoh dengan
lebih memberdayakan
usaha-usaha yang
dikuasai oleh
masyarakat daerah

 Upaya
pengembangan
lembaga ekonomi
berbasis koperasi
yang belum optimal

 Tumbuhnya lembagalembaga ekonomi yang
berbasis koperasi di
daerah

 Tingginya pertumbuhan
lembaga-lembaga
ekonomi yang berbasis
koperasi di daerah

 Berdirinya lembagalembaga perekonomian
yang berbasis koperasi
secara meluas

 Menguatnya lembagalembaga perekonomian
yang berbasis kerakyatan
sebagai penopang dasar
kekuatan perekonomian
daerah

 Perekonomian daerah
yang semakin kokoh
seiring dengan
meluasnya
pemberdayaan usahausaha yang berbasis
koperasi

 Kurangnya
pemberdayaan dan
penguatan kapasitas
UMKM

 Intensifnya pemberdayaan
dan penguatan kapasitas
UMKM

 Tingginya kapasitas
UMKM daerah melalui
pemberdayaan dan
penguatan kapasitasnya

 Terbangunnya kapasitas
UMKM yang mampu
berdaya saing

 Berdayanya UMKM dalam
memperkuat
perekonomian daerah

 Tingginya kapasitas
UMKM yang makin
mampu memperkuat
perekonomian daerah

Misi 3 :

Menfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Guna Mendorong Peningkatan Pembangunan yang Proporsional, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

Menyediakan
sarana dan
prasarana sistem
transportasi yang
terpadu

 Meningkatnya kuantitas  Kuantitas dan
kualitas infrastruktur
dan kualitas infrastruktur
jalan dan jembatan
jalan dan jembatan yang
yang kurang terpadu
terpadu
dan kurang memadai

 Peningkatan kuantitas dan
kualitas pembangunan
infrastruktur jalan dan
jembatan yang terpadu

 Tercukupinya
ketersediaan infrastruktur
jalan dan jembatan yang
berkualitas dan terpadu

 Terpenuhinya kebutuhan
pembangunan infrastruktur
jalan dan jembatan yang
memadai secara terpadu
dan terintegrasi
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 Optimalnya pembangunan
infrastruktur jalan dan
jembatan yang terpadu
baik secara kuantitas
maupun kualitas untuk
memantapkan
pembangunan di daerah
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 Tersedianya jaringan
infrastruktur jalan dan
jembatan yang
terpadu dan memadai
untuk akselerasi
pembangunan daerah

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)

Arahan
Kebijakan
Pembangunan

Meningkatkan
cakupan
penyediaan air
bersih

Indikator

Kondisi Awal
Kinerja
Pembangunan

Tahun 2005-2025

TARGET
Tahap I
2006-2010

Tahap II
2010-2015

Tahap III
2016-2021

Tahap IV
2022-2025

 Meningkatnya
aksesibilitas antar
wilayah di daerah

 Minimnya
aksesibilitas antar
wilayah di daerah

 Terwujudnya angkutan
umum yang aman,
nyaman dan terjangkau

 Belum optimalnya
ketersediaan
angkutan umum
secara aman,
nyaman dan
terjangkau

 Tersedianya angkutan
umum daerah yang aman,
nyaman dan terjangkau
oleh masyarakat

 Terpenuhinya kebutuhan
angkutan umum daerah
yang aman, nyaman dan
terjangkau oleh
masyarakat secara
optimal

 Terlaksananya penyediaan  Tersedianya secara
angkutan umum daerah
optimal angkutan umum
yang aman, nyaman dan
daerah yang aman,
terjangkau oleh masyarakat
nyaman dan terjangkau
oleh masyarakat

 Optimalnya
ketersediaan angkutan
umum secara aman,
nyaman dan
terjangkau

 Terwujudnya
manajemen dan
rekayasa lalu lintas
yang terpadu

 Belum optimalnya
manajemen dan
rekayasa lalu lintas
secara terpadu

 Terciptanya sistem
pengelolaan manajemen
dan rekayasa lalu lintas
yang terpadu

 Terciptanya sistem
pengelolaan manajemen
dan rekayasa lalu lintas
yang terpadu

 Terpadunya manajemen
sistem pengelolaan dan
rekayasa lalu lintas

 Mantapnya pengelolaan
manajemen dan rekayasa
lalu lintas yang terpadu
untuk menciptakan
sirkulasi transportasi yang
optimum

 Terciptanya lalu lintas
transportasi yang
optimal di daerah

 Meningkatnya kualitas
air permukaan sebagai
bahan baku air bersih

 Rendahnya kualitas
 Meningkatnya kualitas air
air permukaan untuk
permukaan sebagai bahan
bahan baku air bersih
baku air bersih

 Tersedianya air
permukaan yang
berkualitas sebagai bahan
baku air bersih melalui
pengelolaan yang optimal

 Tingginya kualitas air
permukaan sebagai
bahan baku air bersih

 Meningkatnya kualitas
dan kuantitas pelayanan
air bersih

 Belum optimalnya
 Meningkatnya kualitas dan  Meningkatnya kualitas
 Tercapainya standar
 Mantapnya kuantitas
kualitas dan kuantitas
kuantitas pelayanan air
dan kuantitas pelayanan
kualitas dan kuantitas yang
pelayanan air bersih yang
pelayanan air bersih
bersih untuk masyarakat di
air bersih secara kontinyu
dipersyaratkan dalam
kualitas bagi masyarakat
daerah
untuk masyarakat di
penyediaan pelayanan air
di daerah
daerah
bersih untuk masyarakat di
daerah

 Optimalnya kualitas
dan kuantitas
pelayanan air bersih
bagi masyarakat di
daerah

 Terkendalinya daerah
resapan air untuk
menjaga ketersediaan
air tanah

 Minimnya
pengendalian
terhadap daerah
resapan air untuk
menjaga kelestarian
air tanah

 Meningkatnya kapasitas  Rendahnya
pemanfaatan
teknologi pengolahan air

 Meningkatnya aksesibilitas
antar wilayah di daerah

 Peningkatan level kualitas  Tercapainya standar
air permukaan secara
kualitas air permukaan
kontinyu sebagai bahan
yang dipersyaratkan
baku air bersih
sebagai bahan baku air
bersih

 Amannya luasan daerah
 Luasan daerah resapan
resapan air untuk menjaga
air yang semakin
ketersediaan air tanah
terkendali untuk menjaga
tingkat keamanan
ketersediaan air tanah

 Aksesibilitas yang tinggi
antar wilayah dalam
daerah

Kondisi Akhir
Kinerja
Pembangunan
 Tingginya tingkat
aksesibilitas antar
wilayah di daerah

 Terpenuhinya kecukupan
luasan daerah resapan air
untuk menjaga
ketersediaan air tanah

 Terjaganya kelestarian air
tanah melalui pemantapan
pengendalian daerah
resapan air

 Lestarinya
ketersediaan air tanah
melalui pengendalian
daerah resapan air
secara optimal

 Meningkatnya
pemanfaatan teknologi

 Mantapnya kapasitas
pemanfaatan teknologi

 Tingginya kapasitas
pengolahan air bersih
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Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)

Arahan
Kebijakan
Pembangunan

Indikator
bersih

Meningkatkan
sistem tata air
yang terpadu dan
sistem
penanggulangan
banjir

Kondisi Awal
Kinerja
Pembangunan

Tahun 2005-2025

TARGET
Tahap I
2006-2010

Tahap II
2010-2015

teknologi dalam
meningkatkan
kapasitas pengolahan
air bersih

 Terwujudnya
keterjangkauan
pelayanan jaringan air
bersih

 Minimnya cakupan
layanan jaringan air
bersih

 Terwujudnya
pengembangan
infrastruktur irigasi
teknis

 Belum optimalnya
pengembangan
infrastruktur irigasi
teknis

Tahap IV
2022-2025

dalam pengolahan air
bersih

dalam pengolahan air
bersih

 Meningkatnya
 Tersedianya pelayanan
keterjangkauan masyarakat
jaringan air bersih yang
terhadap pelayanan
sangat terjangkau oleh
jaringan air bersih
masyarakat
 Meningkatnya fungsi
 Berkembangnya fungsi
infrastruktur jaringan irigasi
infrastruktur jaringan
teknis di daerah
irigasi teknis secara
memadai di daerah

Kondisi Akhir
Kinerja
Pembangunan
melalui pemanfaatan
teknologi secara
intensif
 Tersedianya jaringan
air bersih yang
mampu melayani
masyarakat secara
luas

 Tersedianya infrastruktur
jaringan irigasi teknis di
daerah yang berfungsi
optimal

 Mantapnya fungsi layanan  Fungsi infrastruktur
infrastruktur jaringan irigasi
jaringan irigasi teknis
teknis di daerah
yang secara kontinyu
mampu mendukung
peningkatan hasil
pertanian tanaman
pangan

 Meningkatnya pemerataan
distribusi dan cakupan
pelayanan jaringan irigasi
daerah

 Luasnya cakupan
pelayanan jaringan irigasi
dan distribusi yang merata

 Meratanya distribusi
dan cakupan jaringan
irigasi yang luas

 Meningkatnya koordinasi
dalam pengembangan
saluran drainase di
daerah

 Terpadunya
pengembangan saluran
drainase daerah secara
hierarkis dan sistemik

 Terciptanya hierarki dan
sistem pengelolaan dan
pengembangan saluran
drainase daerah yang
optimal

 Hierarki dan sistem
saluran drainase
daerah yang optimal
dalam pengelolaan
dan pengembangan

 Minimnya luas area banjir
dan genangan air paska
hujan di daerah

 Meratanya distribusi dan  Belum meratanya
distribusi dan
meningkatnya cakupan
cakupan jaringan
pelayanan irigasi
irigasi

Mewujudkan
sistem sanitasi
yang terintegrasi

Tahap III
2016-2021

 Terwujudnya
keterpaduan
pengembangan saluran
drainase secara
hierarkis dan sistemik

 Belum terpadunya
pengembangan
saluran drainase di
daerah

 Terwujudnya penurunan
luas area banjir dan
genangan

 Masih luasnya area
banjir dan genangan
air paska hujan

 Terkendalinya luas area
banjir dan genangan air
paska hujan di daerah

 Penurunan luas area
banjir dan genangan air
paska hujan di daerah

 Terciptanya daerah yang
bebas banjir dan
genangan air paska hujan

 Sidaorjo yang bebas
banjir dan genangan
air paska hujan

 Terkendalinya sumbersumber pencemar
penghasil limbah
domestik

 Belum adanya
pengendalian
terhadap sumbersumber pencemar
penghasil limbah

 Terkendalinya sumbersumber pencemar
penghasil limbah domestik

 Pengendalian yang
 Terkelolanya dengan
 Mantapnya pengelolaan
optimal terhadap sumberoptimal sumber-sumber
sumber-sumber pencemar
sumber pencemar
pencemar penghasil limbah
penghasil limbah domestik
penghasil limbah
domestik
secara berkelanjutan
domestik

 Pengelolaan optimal
sumber-sumber
pencemar penghasil
limbah domestik
secara berkelanjutan
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Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)

Arahan
Kebijakan
Pembangunan

Indikator

Kondisi Awal
Kinerja
Pembangunan

Tahun 2005-2025

TARGET
Tahap I
2006-2010

Tahap II
2010-2015

Tahap III
2016-2021

Tahap IV
2022-2025

Kondisi Akhir
Kinerja
Pembangunan

domestik

Meningkatkan
pemanfaatan
energi dan
Sumber Daya
Alam yang ramah
lingkungan

 Terintegrasinya
pengelolaan sistem
sanitasi dengan
didukung oleh sarana
prasarana yang
memadai

 Belum memadainya
sarana prasarana
pengelolaan sistem
sanitasi secara
terintegrasinya

 Tersedianya sarana
prasarana yang memadai
untuk pengelolaan
sanitasi daerah

 Terciptanya sistem sanitasi  Mantapnya sistem
yang terintegrasi dengan
pengelolaan sanitasi yang
didukung oleh sarana
terintegrasi di daerah
prasarana yang memadai

 Memadainya sarana
prasarana
pengelolaan sistem
sanitasi di daerah
secara terintegrasi

 Terwujudnya sistem
pengelolaan
persampahan yang
terintegrasi

 Belum optimalnya
 Terlaksananya
pengelolaan
pengelolaan persampahan
persampahan daerah
di daerah

 Terlaksananya sistem
pengelolaan
persampahan di daerah

 Terlaksananya sistem
pengelolaan persampahan
yang terintegrasi di daerah

 Optimalnya sistem
pengelolaan persampahan
yang terintegrasi di daerah

 Sistem pengelolaan
persampahan
terintegrasi di daerah
terlaksana secara
optimal

 Meningkatnya
pengembangan sumber
energi alternatif yang
ramah Iingkungan

 Belum adanya
pengembangan
sumber energi
alternatif yang ramah
Iingkungan

 Meningkatnya upaya
pengembangan sumber
energi alternatif yang
ramah Iingkungan

 Intensifnya pemanfaatan
sumber energi alternatif
yang ramah Iingkungan

 Sumber energi
alternatif yang ramah
Iingkungan semakin
intensif dimanfaatkan

 Meningkatnya
pengembangan
diversifikasi energi
untuk pembangkit listrik
yang berwawasan
lingkungan

 Belum adanya
pengembangan
diversifikasi energi
untuk pembangkit
listrik yang
berwawasan
lingkungan

 Meningkatnya upaya
pengembangan
diversifikasi energi untuk
pembangkit listrik yang
berwawasan lingkungan

 Intensifnya
diversifikasi energi
sebagai pembangkit
listrik yang
berwawasan
lingkungan

 Terwujudnya
pengembangan
pengelolaan sampah
sebagai sumber energi
alternatif

 Belum adanya
pengembangan
pengelolaan sampah
sebagai sumber
energi alternatif

 Meningkatnya upaya
pengembangan
pengelolaan sampah
sebagai sumber energi
alternatif

 Intensifnya
pemanfaatan
pengelolaan sampah
sebagai sumber
energi alternatif

 Terkendalinya
pemanfaatan sumber
daya alam termasuk

 Belum optimalnya
 Meningkatnya
 Optimalnya pengendalian
pengendalian
pengendalian terhadap
dalam pemanfaatan
pemanfaatan sumber
pemanfaatan sumber daya
sumber daya alam
daya alam termasuk
alam termasuk di
termasuk di dalamnya

 Pengelolaan pemanfaatan  Optimalnya pemanfaatan
sumber daya alam secara
sumber daya alam secara
bijak termasuk di dalamnya
bijak termasuk di
sumber daya alam bawah
dalamnya sumber daya
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 Sumber daya alam
yang dimanfaatkan
secara bijak dan
optimal termasuk

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)

Arahan
Kebijakan
Pembangunan

Indikator
sumber daya alam
bawah tanah, wilayah
pesisir dan perairan

Mewujudkan
pengembangan
perumahan dan
permukiman
layak huni

Mewujudkan
peningkatan
kualitas

Kondisi Awal
Kinerja
Pembangunan
sumber daya alam
bawah tanah, wilayah
pesisir dan perairan

Tahun 2005-2025

TARGET
Tahap I
2006-2010
dalamnya sumber daya
alam bawah tanah serta
wilayah pesisir dan
perairan

Tahap II
2010-2015
sumber daya alam bawah
tanah serta wilayah
pesisir dan perairan

Tahap III
2016-2021

Tahap IV
2022-2025

Kondisi Akhir
Kinerja
Pembangunan

tanah serta wilayah pesisir
dan perairan

alam bawah tanah serta
wilayah pesisir dan
perairan

sumber daya alam
bawah tanah, wilayah
pesisir dan perairan

 Terwujudnya
pengembangan
perumahan daerah yang
layak dan terjangkau oleh
masyarakat

 Ketersediaan
perumahan daerah
yang layak dan
terjangkau masyarakat

 Tersedianya perumahan
beserta sarana dan
prasarana permukiman
yang layak dan
terjangkau

 Belum optimalnya
penyediaan
perumahan yang
layak dan terjangkau
beserta sarana dan
prasarananya

 Terpenuhinya kebutuhan
 Tercukupinya
perumahan yang layak dan
ketersediaan sarana dan
terjangkau masyarakat
prasarana secara
konsisten pada
perumahan yang layak
dan terjangkau
masyarakat

 Ketersediaan perumahan
yang terjangkau oleh
masyarakat dengan
lingkungannya yang layak
huni

 Terwujudnya
pengembangan konsep
hunian berimbang

 Belum optimalnya
pengembangan
hunian berimbang

 Meningkatnya upaya
pengendalian dalam
penyediaan perumahan
dengan konsep hunian
berimbang di daerah

 Tersedianya perumahan
dengan konsep hunian
berimbang di daerah

 Optimalnya penyediaan
 Mantapnya penyediaan
perumahan dengan konsep
perumahan dengan
hunian berimbang di
konsep hunian berimbang
daerah
di daerah

 Ketersediaan
perumahan daerah
secara luas dengan
konsep hunian
berimbang

 Terwujudnya
pengembangan hunian
vertikal untuk mengatasi
keterbatasan lahan

 Belum adanya
pengembangan
hunian vertikal untuk
mengatasi
keterbatasan lahan

 Kesiapan daerah dalam
pengembangan hunian
vertikal untuk
mengantisipasi
keterbatasan lahan di
daerah

 Terciptanya
pengembangan hunian
vertikal di daerah untuk
mengatasi keterbatasan
lahan

 Terciptanya
pengembangan hunian
vertikal di daerah secara
optimal untuk mengatasi
keterbatasan lahan

 Terciptanya
pengembangan
hunian vertikal di
daerah secara optimal
untuk mengatasi
keterbatasan lahan

 Terwujudnya
pengembangan sistem
pembiayaan,
kelembagaan dan
regulasi
penyelenggaraan
perumahan dan
permukiman yang
konsisten

 Belum optimalnya
pengembangan
sistem pembiayaan,
kelembagaan dan
regulasi dalam
penyelenggaraan
perumahan dan
permukiman yang
konsisten

 Terlaksananya
 Terciptanya sistem
pembiayaan, kelembagaan
pembiayaan,
dan regulasi dalam
kelembagaan dan
penyelenggaraan
regulasi dalam
perumahan dan
penyelenggaraan
permukiman
perumahan dan
permukiman di daerah

 Terciptanya sistem
pembiayaan, kelembagaan
dan regulasi dalam
penyelenggaraan
perumahan dan
permukiman di daerah
secara konsisten

 Terwujudnya perumahan
 Ketersediaan
dan permukiman daerah
perumahan dan
yang ditopang oleh sistem
permukiman melalui
pembiayaan, kelembagaan
sistem pembiayaan,
dan regulasi yang optimal
kelembagaan dan
regulasi yang optimal

 Menurunnya tingkat
pencemaran dan
kerusakan lingkungan di

 Belum optimalnya
pengendalian tingkat
pencemaran dan

 Meningkatnya upaya
pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan

 Menurunnya tingkat
pencemaran dan
kerusakan lingkungan di

 Rendahnya tingkat
pencemaran dan
kerusakan lingkungan di

 Optimalnya upaya
pengendalian
pencemaran dan
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 Tingkat pencemaran
dan kerusakan
lingkungan yang

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)

Arahan
Kebijakan
Pembangunan
lingkungan hidup
dan penyediaan
Ruang Terbuka
Hijau (RTH)

Indikator
sungai, pesisir pantai
serta air tanah

Kondisi Awal
Kinerja
Pembangunan
kerusakan lingkungan
di sungai, pesisir
pantai serta air tanah

 Penurunan tingkat
pencemaran udara, air,
tanah, tingkat
kebisingan dan tingkat
pencemaran oleh
limbah B3

 Belum optimalnya
pengendalian tingkat
pencemaran udara,
air, tanah, tingkat
kebisingan dan
tingkat pencemaran
oleh limbah B3

 Terpenuhinya
kebutuhan luasan RTH
Publik dan Privat yang
proporsional sesuai
ketentuan yang berlaku
 Terwujudnya
pengendalian
pemanfaatan ruang
yang berwawasan
lingkungan

Tahun 2005-2025

TARGET
Tahap I
2006-2010
di sungai, pesisir pantai
dan air tanah

 Meningkatnya upaya
pengendalian tingkat
pencemaran udara, air,
tanah dan tingkat
kebisingan serta tingkat
pencemaran oleh limbah
B3

Tahap II
2010-2015

Tahap III
2016-2021

Tahap IV
2022-2025

kerusakan lingkungan di
sungai, pesisir pantai dan
air tanah

sungai, pesisir pantai dan
air tanah

sungai, pesisir pantai dan
air tanah

Kondisi Akhir
Kinerja
Pembangunan
rendah di sungai,
pesisir pantai serta air
tanah

 Optimalnya pengendalian
tingkat pencemaran
udara, air, tanah dan
tingkat kebisingan serta
tingkat pencemaran oleh
limbah B3

 Menurunnya tingkat
pencemaran udara, air,
tanah dan tingkat
kebisingan serta tingkat
pencemaran oleh limbah
B3

 Rendahnya tingkat
pencemaran udara, air,
tanahdan tingkat
kebisingan serta tingkat
pencemaran oleh limbah
B3

 Tingkat pencemaran
yang rendah udara,
air, tanahdan tingkat
kebisingan serta
tingkat pencemaran
oleh limbah B3

 Belum
proporsionalnya
luasan RTH Publik
dan Privat di daerah

 Meningkatnya upaya
pengendalian terhadap
pemenuhan kebutuhan
luasan RTH Publik dan
Privat di daerah

 Optimalnya upaya
pemenuhan luasan RTH
Publik dan Privat di daerah

 Kecukupan proporsi
luasan RTH Publik dan
Privat sesuai kaidah
ramah lingkungan

 Proporsionalnya
luasan RTH Publik
dan Privat di daerah

 Kurang optimalnya
pengendalian
pemanfaatan ruang
yang berwawasan
lingkungan

 Meningkatnya upaya
 Meningkatnya upaya
pengendalian pemanfaatan
pengendalian
ruang di daerah
pemanfaatan ruang di
daerah yang berbasis
kelestarian lingkungan

 Optimalnya upaya
 Pemanfaatan ruang
pengendalian pemanfaatan
daerah yang sesuai
ruang di daerah yang
dengan peruntukannya
berbasis kelestarian
dan berbasis pada
lingkungan
kelestarian lingkungan

 Perkembangan
daerah sesuai dengan
peruntukannya dan
mendukung lestarinya
lingkungan

Misi 4 :

 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Penyediaan Sarana-Prasarana Pendidikan, Kesehatan, dan Peningkatan Pendapatan Perkapita Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Mewujudkan
peningkatan
kualitas
pendidikan yang
merata dan
berdaya saing

 Meningkatnya angka
melek huruf (AMH) dan
rata-rata lama sekolah

 AMH : 97,37%
Rata-rata Lama
Sekolah : 9,49 tahun

Rata-rata Lama Sekolah :
9,84 tahun

 Meningkatnya kualitas
pendidikan dasar dan
menengah yang murah
dan merata bagi
masyarakat

 Masih mahal dan
belum meratanya
kualitas pendidikan
dasar dan menengah
bagi masyarakat

 Tersedianya pendidikan
dasar dan menengah yang
merata bagi masyarakat di
daerah

 AMH : 97,42%

 AMH : 98,03%
Rata-rata Lama Sekolah :
10,28 tahun
 Tersedianya pendidikan
dasar dan menengah
yang merata dan
berkualitas bagi
masyarakat di daerah

 AMH : 98,34% - 98,47%

 AMH : 98,65% - 98,71%

Rata-rata Lama Sekolah :
10,51-10,6 tahun

Rata-rata Lama Sekolah :
10,74 – 10,78 tahun

 Meningkatnya kualitas
 Mantapnya kualitas
pendidikan dasar dan
pendidikan dasar dan
menengah yang murah dan
menengah yang
merata bagi masyarakat di
terdistribusi merata dan
daerah
murah bagi masyarakat di
daerah

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

V - 54

 Tingginya AMH dan
rata-rata lama sekolah
 Tersebar meratanya
pendidikan dasar dan
menengah yang
berkualitas dan sangat
terjangkau oleh
masyarakat di daerah

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)

Arahan
Kebijakan
Pembangunan

Indikator

Kondisi Awal
Kinerja
Pembangunan

Tahun 2005-2025

TARGET
Tahap I
2006-2010

Tahap II
2010-2015

Tahap IV
2022-2025

Kondisi Akhir
Kinerja
Pembangunan

 Peningkatan kualitas
dan kuantitas sarana
dan prasarana
pendidikan

 Kurang memadainya  Terpenuhinya
 Meningkatnya kualitas
kualitas dan kuantitas
ketersediaan sarana dan
sarana dan prasarana
sarana dan
prasarana pendidikan yang
pendidikan yang telah
prasarana pendidikan
memadai
tersedia secara memadai

 Tersedianya sarana dan
prasarana pendidikan yang
berkualitas dan memenuhi
kuantitas kebutuhannya

 Mantapnya ketersediaan
sarana dan prasarana
pendidikan yang
berkualitas untuk
pengembangan
pendidikan di daerah

 Lengkapnya
ketersediaan sarana
dan prasarana
pendidikan untuk
mendukung
pengembangan
pendidikan yang
berkualitas

 Peningkatan
profesionalisme dan
pemerataan distribusi
pendidik dan tenaga
kependidikan

 Belum optimalnya
peningkatan
profesionalisme dan
belum meratanya
distribusi pendidik
dan tenaga
kependidikan

 Tingginya tingkat
profesionalisme dan
meratanya distribusi
pendidik dan tenaga
kependidikan di daerah

 Meratanya distribusi
pendidik dan tenaga
kependidikan yang
profesional di daerah

 Tersebarnya secara
merata para pendidik
dan tenaga
kependidikan yang
profesional di daerah

 Meningkatnya upaya
penyediaan pendidikan
gratis bagi masyarakat
miskin atau rawan sosial

 Tersedianya pendidikan
gratis bagi masyarakat
miskin atau rawan sosial

 Pendidikan gratis yang
tersedia bagi
masyarakat miskin
atau rawan sosial

 Meningkatnya
profesionalisme dan
pemerataan distribusi
pendidik dan tenaga
kependidikan di daerah

 Tersedianya pendidikan  Belum tersedianya
pendidikan gratis bagi
gratis bagi masyarakat
masyarakat miskin
miskin atau rawan sosial
atau rawan sosial
Meningkatkan
pola hidup sehat
dan kualitas
kesehatan
masyarakat

Tahap III
2016-2021

 Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat

 Angka Harapan
Hidup (AHH) : 69,89
tahun

 Tersedianya sarana dan
prasarana kesehatan
yang berkualitas

 Kurangnya sarana
dan prasarana
kesehatan yang
berkualitas

 Tersedianya tenaga
kesehatan yang
memadai

 Kurangnya tenaga
kesehatan yang
memadai

 Angka Harapan Hidup
(AHH) : 70,55 tahun

 Meningkatnya upaya
pemenuhan jumlah tenaga
kesehatan untuk
penyediaan pelayanan
kesehatan bagi
masyarakat di daerah

 Angka Harapan Hidup
(AHH) : 71,73 tahun

 Angka Harapan Hidup
 Angka Harapan Hidup
(AHH) : 72,06 - 72,23 tahun
(AHH) : 72,48 - 72,56
tahun

 Tingginya derajat
kesehatan masyarakat

 Meningkatnya upaya
penyediaan sarana dan
prasarana kesehatan
yang mencukupi

 Meningkatnya upaya
penyediaan sarana dan
prasarana kesehatan yang
berkualitas dan memadai

 Ketersediaan sarana dan
prasarana kesehatan yang
berkualitas dan memadai

 Sarana dan prasarana
kesehatan yang
berkualitas dan
memadai tersedia
untuk pelayanan
kesehatan masyarakat

 Meningkatnya upaya
pemenuhan jumlah
tenaga kesehatan yang
memadai untuk gi
penyediaan pelayanan
kesehatan masyarakat di
daerah

 Terpenuhinya jumlah
tenaga kesehatan yang
memadai untuk pemberian
pelayanan kepada
kesehatan masyarakat di
daerah

 Tersedianya jumlah
tenaga kesehatan yang
memadai untuk
peningkatan derajat
kesehatan masyarakat

 Kuantitas tenaga
kesehatan yang
memadai untuk
peningkatan derajat
kesehatan masyarakat
daerah
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Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)

Arahan
Kebijakan
Pembangunan

Mewujudkan
peningkatan
pendapatan per
kapita
masyarakat yang
berkelanjutan

Indikator

Kondisi Awal
Kinerja
Pembangunan

 Tersedianya pelayanan
kesehatan yang
terjangkau oleh
masyarakat

 Belum optimalnya
pnyediaan pelayanan
kesehatan yang
terjangkau oleh
masyarakat

Tahun 2005-2025

TARGET
Tahap I
2006-2010

Tahap II
2010-2015

 Terwujudnya
 Belum adanya
pemerataan
pemerataan pendapatan
pendapatan pada
pada seluruh
seluruh masyarakat
masyarakat

 Meningkatnya upaya
penanggulangan
kemiskinan daerah
secara optimal

Tahap III
2016-2021

Tahap IV
2022-2025

Kondisi Akhir
Kinerja
Pembangunan

 Meningkatnya upaya
penyediaan pelayanan
kesehatan yang terjangkau
oleh masyarakat

 Tersedianya pelayanan
 Pelayanan kesehatan
kesehatan yang
yang terjangkau
terjangkau oleh
secara luas oleh
masyarakat secara optimal
masyarakat di daerah

 Meningkatnya upaya
pemerataan pendapatan
pada seluruh lapisan
masyarakat

 Terciptanya pemerataan
pendapatan pada seluruh
lapisan masyarakat

 Meratanya
pendapatan pada
seluruh lapisan
masyarakat

 Rendahnya tingkat
kemiskinan di daerah

 Rendahnya tingkat
kemiskinan secara
kontinyu di daerah

 Tingkat kemiskinan
daerah yang rendah

 Turunnya tingkat
kemiskinan

 Belum optimalnya
penurunan tingkat
kemiskinan

 Meningkatnya upaya
penanggulangan
kemiskinan daerah

 Terbukanya lapangan
kerja

 Masih sempitnya
lapangan kerja dan
kesempatan kerja

 Meningkatnya upaya
 Meningkatnya upaya
penyediaan lapangan kerja
penyediaan lapangan
dan kesempatan kerja di
kerja dan kesempatan
daerah
kerja secara optimal di
daerah

 Luasnya ketersediaan
lapangan kerja dan
kesempatan kerja di
daerah

 Tersedianya lapangan
kerja dan kesempatan
kerja yang terbuka lebar
bagi masyarakat di daerah

 Lapangan kerja dan
kesempatan kerja di
daerah yang terbuka
lebar untuk
masyarakat di daerah

 Terwujudnya perluasan
lapangan usaha

 Belum optimalnya
perluasan lapangan
usaha

 Meningkatnya upaya
 Meningkatnya upaya
perluasan kesempatan
perluasan kesempatan
usaha dan lapangan usaha
usaha dan lapangan
di daerah
usaha secara optimal di
daerah

 Tersedianya lapangan
usaha dan kesempatan
berusaha secara luas dan
optimal

 Luasnya kesempatan
usaha dan lapangan
usaha untuk berkembang
di daerah

 Kesempatan usaha
dan lapangan usaha
yang luas untuk
mampu berkembang
di daerah

 Ketersediaan sumberdaya
aparatur yang memadai
dalam penyelenggaraan

 Optimalnya ketersediaan
sumberdaya aparatur
dalam penyelenggaraan

 Ketersediaan
sumberdaya aparatur
yang optimal dalam
penyelenggaraan

Misi 5 :

Memberikan Layanan Masyarakat Secara Profesional untuk Mencapai Pelayanan Prima

Meningkatkan
kapasitas dan
profesionalisme
sumberdaya

 Tersedianya
sumberdaya aparatur
yang memadai

 Masih kurangnya
 Meningkatnya upaya
sumberdaya aparatur
penyediaan sumberdaya
yang memadai
aparatur yang memadai
dalam penyelenggaraan

 Intensifnya upaya
penyediaan sumberdaya
aparatur yang memadai
dalam penyelenggaraan
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Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)

Arahan
Kebijakan
Pembangunan

Indikator

Kondisi Awal
Kinerja
Pembangunan

aparatur

Tahun 2005-2025

TARGET
Tahap I
2006-2010
pemerintahan daerah
 Meningkatnya upaya
pengembangan kapasitas
sumber daya aparatur
pemerintah daerah

Tahap II
2010-2015
pemerintahan daerah

Tahap III
2016-2021

Tahap IV
2022-2025

pemerintahan daerah

Kondisi Akhir
Kinerja
Pembangunan

pemerintahan daerah

pemerintahan daerah

 Intensifnya upaya
 Tersedianya kapasitas
pengembangan kapasitas
sumber daya aparatur
sumber daya aparatur
pemerintah daerah yang
pemerintah daerah
memadai

 Terciptanya pemenuhan
kebutuhan kapasitas
sumber daya aparatur
yang dibutuhkan dalam
penyelenggaraan
pemerintahan daerah

 Tingginya kapasitas
sumber daya aparatur
pemerintah daerah
yang mumpuni dalam
penyelenggaraan
pemerintahan daerah

 Meningkatnya upaya
perumusan kebijakan
yang mengatur tentang
kesejahteraan, reward
dan punishment bagi
aparatur pemerintah
daerah

 Penerapan kebijakan yang
mengatur tentang
kesejahteraan, reward dan
punishment bagi aparatur
pemerintah daerah

 Terciptanya kebijakan
daerah yang optimal
mengatur kesejahteraan,
reward dan punishment
bagi aparatur pemerintah
daerah

 Penerapan kebijakan
kesejahteraan, reward
dan punishment bagi
aparatur pemerintah
daerah dalam
menjalankan tugas
dan fungsinya

 Tersedianya gedung
pemerintahan daerah yang
representatif

 Tersedianya gedung
 Tersedianya gedung
pemerintahan daerah yang
pemerintahan daerah
memadai dan representatif
yang memadai dan
representatif
 Optimalnya ketersediaan
prasarana pendukung
dalam peningkatan
pelayanan kepada
masyarakat

 Pengembangan
kapasitas sumber daya
aparatur pemerintah
daerah

 Kurangnya
pengembangan
kapasitas sumber
daya aparatur
pemerintah daerah

 Terwujudnya kebijakan
kesejahteraan, reward
dan punishment bagi
aparatur pemerintah
daerah

 Belum adanya
kebijakan
kesejahteraan,
reward dan
punishment bagi
aparatur pemerintah
daerah

Meningkatkan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
aparatur yang
mendukung
pemberian
pelayanan
kepada
masyarakat

 Tersedianya gedung
pemerintahan daerah
yang representatif

 Belum maksimalnya
penyediaan gedung
pemerintahan daerah
yang representatif

 Tersedianya prasarana
pendukung pemberian
pelayanan kepada
masyarakat

 Belum optimalnya
 Meningkatnya upaya
ketersediaan
penyediaan prasarana
prasarana pendukung
pendukung peningkatan
pemberian pelayanan
pelayanan kepada
kepada masyarakat
masyarakat

 Meningkatnya
ketersediaan prasarana
pendukung peningkatan
pelayanan kepada
masyarakat

 Terpenuhinya kebutuhan
prasarana pendukung
dalam peningkatan
pelayanan kepada
masyarakat

Mewujudkan
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
sistem pelayanan
publik yang
memadai

 Terwujudnya ukuran
kelembagaan organisasi
perangkat daerah yang
tepat

 Belum optimalnya
ukuran kelembagaan
organisasi perangkat
daerah

 Meningkatnya penerapan
ketepatan ukuran untuk
kelembagaan organisasi
perangkat daerah

 Terwujudnya ketepatan
 Mantapnya penerapan
ukuran untuk kelembagaan
ukuran kelembagaan
organisasi perangkat
organisasi perangkat
daerah
daerah secara optimal

 Terwujudnya
standarisasi pelayanan
publik

 Belum adanya
standarisasi
pelayanan publik

 Meningkatnya upaya
penerapan standarisasi
pelayanan publik di
daerah

 Terciptanya standarisasi
pelayanan publik di daerah

 Optimalnya standarisasi
 Penerapan
pelayanan publik di daerah
standarisasi
pelayanan publik di
daerah yang
berorientasi efisiensi

 Terwujudnya kerjasama

 Belum terwujudnya

 Terciptanya kondisi yang

 Meningkatnya kerjasama

 Intensif kerjasama yang

 Meningkatnya upaya

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

V - 57

 Ketersediaan
prasarana pendukung
yang optimal dalam
pemberian pelayanan
kepada masyarakat
 Optimalnya ukuran
kelembagaan
organisasi perangkat
daerah

 Terbangunnya

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)

Arahan
Kebijakan
Pembangunan

Indikator
yang baik antara
pemerintah, swasta dan
masyarakat

Mewujudkan tata
kelola
pemerintahan
daerah yang baik

Mewujudkan tata
kelola
pemerintahan
desa yang baik

TARGET

Kondisi Awal
Kinerja
Pembangunan

Tahap I
2006-2010

kerjasama yang baik
antara pemerintah,
swasta dan
masyarakat

terbangunnya kerjasama
yang baik antara
pemerintah, swasta dan
masyarakat

 Terimplementasinya egovernment dalam
penyelenggaraan
pemerintahan daerah

 Belum adanya
penerapan egovernment dalam
penyelenggaraan
pemerintahan daerah

 Terwujudnya
perencanaan,
penganggaran dan
pengendalian
pembangunan yang
efektif

 Perencanaan,
penganggaran dan
pengendalian
pembangunan yang
masih kurang efektif

 Terwujudnya
transparansi dan
akuntabilitas dalam
penyelenggaraan
pemerintahan daerah

Tahun 2005-2025

Tahap II
2010-2015
mendukung terbangunnya
kerjasama yang baik
antara pemerintah,
swasta dan masyarakat

Tahap III
2016-2021

Tahap IV
2022-2025

yang baik antara
pemerintah, swasta dan
masyarakat

baik antara pemerintah,
swasta dan masyarakat
untuk pembangunan
daerah

Kondisi Akhir
Kinerja
Pembangunan
kerjasama yang baik
antara pemerintah,
swasta dan
masyarakat secara
intensif

 Meningkatkan upaya
terciptanya e-government
dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah

 Terciptanya sistem egovernment yang
terintegrasidalam
penyelenggaraan
pemerintahan daerah

 Penerapan sistem egovernment dalam
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
secara terpadu

 Meningkatnya upaya
penerapan efektifitas
perencanaan,
penganggaran dan
pengendalian
pembangunan di daerah

 Intensifnya upaya
penerapan efektifitas
perencanaan,
penganggaran dan
pengendalian
pembangunan di daerah

 Terwujudnya efektifitas
perencanaan,
penganggaran dan
pengendalian
pembangunan di daerah

 Efektifnya
Perencanaan,
penganggaran dan
pengendalian
pembangunan di
daerah

 Belum optimalnya
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
yang transparan dan
akuntabel

 Meningkatnya upaya
penerapan transparansi
dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan
pemerintahan daerah

 Optimalnya upaya
penciptaan transparansi
dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan
pemerintahan daerah

 Terwujudnya transparansi
dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan
pemerintahan daerah

 Optimalnya
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
yang transparan dan
akuntabel

 Terwujudnya regulasi
daerah yang
mendukung terciptanya
tata kelola
pemerintahan yang baik

 Belum
 Meningkatnya upaya
terumuskannya
perumusan regulasi
regulasi daerah yang
daerah yang mendukung
mendukung
terciptanya tata kelola
terciptanya tata kelola
pemerintahan yang baik
pemerintahan yang
baik

 Optimalnya upaya
perumusan regulasi
daerah yang mendukung
terciptanya tata kelola
pemerintahan yang baik

 Terciptanya regulasi
daerah yang mampu
mendukung tata kelola
pemerintahan yang baik

 Mantapnya penerapan
regulasi daerah yang
mampu mendukung tata
kelola pemerintahan yang
baik

 Terciptanya tata kelola
pemerintahan yang
baik Adanya
pemberlakuan regulasi
daerah yang
mendukung

 Terwujudnya
pengelolaan keuangan
dan kekayaan desa
yang akuntabel

 Pengelolaan
keuangan dan
kekayaan desa yang
belum sepenuhnya
akuntabel

 Meningkatnya upaya
penerapan akuntabilitas
pengelolaan keuangan
dan kekayaan desa

 Intensifnya upaya
 Terwujudnya akuntabilitas
penerapan akuntabilitas
pengelolaan keuangan
pengelolaan keuangan dan
dan kekayaan desa
kekayaan desa

 Akuntabilitas yang
tinggi dalam
pengelolaan keuangan
dan kekayaan desa
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Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)

Arahan
Kebijakan
Pembangunan

Misi 6 :

Indikator

Kondisi Awal
Kinerja
Pembangunan

 Terwujudnya
pemerintahan desa
yang transparan dan
akuntabel

 Penyelenggaraan
pemerintahan desa
belum sepenuhnya
transparan dan
akuntabel

 Terwujudnya
peningkatan kualitas
pelayanan kepada
masyarakat desa

 Belum optimalnya
kualitas pelayanan
pemerintah desa
kepada masyarakat
desa

 Terwujudnya regulasi
desa yang mendukung
terciptanya tata kelola
pemerintahan desa
yang baik

 Belum adanya
regulasi daerah yang
mendukung
terciptanya tata kelola
pemerintahan desa
yang baik

Tahun 2005-2025

TARGET
Tahap I
2006-2010

Tahap II
2010-2015

Tahap III
2016-2021

Tahap IV
2022-2025

 Intensifnya penerapan
transparansi dan
akuntabilitas dalam
penyelenggaraan
pemerintahan desa
 Meningkatnya upaya
perbaikan kualitas
pelayanan pemerintahan
desa kepada masyarakat
desa

 Terwujudnya transparansi
dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan
pemerintahan desa

Kondisi Akhir
Kinerja
Pembangunan
 Pemerintahan desa
yang transparan dan
akuntabel

 Intensifnya peningkatan
kualitas pelayanan
pemerintahan desa
kepada masyarakat desa

 Penerapan kualitas
 Terwujudnya kualitas
pelayanan yang baik
pelayanan pemerintahan
pemerintahan desa kepada
desa yang optimal kepada
masyarakat desa
masyarakat desa

 Kualitas pelayanan
yang optimal
pemerintah desa
kepada masyarakat

 Terlaksananya regulasi
desa yang mendukung
terciptanya tata kelola
pemerintahan desa yang
baik

 Meningkatnya perumusan
regulasi daerah yang
mendukung terciptanya
tata kelola pemerintahan
desa yang baik

 Penerapan regulasi
daerah yang
mendukung
terciptanya tata kelola
pemerintahan desa
yang baik

 Terwujudnya penerapan
regulasi desa yang
mendukung terciptanya
tata kelola pemerintahan
desa yang baik

Mendorong Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan yang Berwawasan Gender dan Pengamalan Nilai-Nilai Agama Diiringi dengan Penghayatan dan Pengamalan Nilai-Nilai Dasar
Negara Secara Konsisten dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Meningkatkan
peran serta
masyarakat
dalam
pembangunan

 Meningkatnya
keterlibatan masyarakat
dalam proses
pembangunan mulai
proses perencanaan,
pelaksanaan sampai
dengan pengendalian
pembangunan

 Kurangnya
 Meningkatnya upaya
keterlibatan
pelibatan masyarakat
masyarakat dalam
dalam proses
proses pembangunan
pembangunan mulai dari
mulai proses
proses perencanaan,
perencanaan,
pelaksanaan
pelaksanaan sampai
pembangunan sampai
dengan pengendalian
dengan pengendalian
pembangunan
pembangunan

 Meningkatnya
keterlibatan masyarakat
dalam proses
pembangunan mulai dari
proses perencanaan,
pelaksanaan
pembangunan sampai
dengan pengendalian
pembangunan

 Terlibatnya masyarakat
dalam proses
pembangunan mulai dari
proses perencanaan,
pelaksanaan
pembangunan sampai
dengan pengendalian
pembangunan

 Mantapnya keterlibatan
masyarakat dalam proses
pembangunan mulai dari
proses perencanaan,
pelaksanaan
pembangunan sampai
dengan pengendalian
pembangunan

 Tingginya keterlibatan
masyarakat dalam
proses pembangunan
mulai proses
perencanaan,
pelaksanaan sampai
dengan pengendalian
pembangunan

Menyediakan
akses yang sama
bagi masyarakat
dalam proses
pembangunan

 Meningkatnya
keterlibatan perempuan
dalam proses
pembangunan dan
merasakan hasil
pembangunan

 Sangat minimnya
 Meningkatnya upaya
keterlibatan
pelibatan perempuan
perempuan dalam
dalam proses
proses pembangunan
pembangunan dan
dan merasakan hasil
merasakan hasil
pembangunan
pembangunan

 Meningkatnya
keterlibatan perempuan
dalam proses
pembangunan dan
merasakan hasil
pembangunan

 Terlibatnya perempuan
dalam proses
pembangunan dan
merasakan hasil
pembangunan

 Mantapnya keterlibatan
perempuan dalam proses
pembangunan dan
merasakan hasil
pembangunan

 Tingginya keterlibatan
perempuan dalam
proses pembangunan
dan merasakan hasil
pembangunan
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Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)

Arahan
Kebijakan
Pembangunan

Mewujudkan
kesetiakawanan
sosial
berlandaskan
dasar negara dan
nilai-nilai
keagamaan

Tahun 2005-2025

TARGET

Indikator

Kondisi Awal
Kinerja
Pembangunan

 Meningkatnnya
sosialisasi pelaksanaan
pembangunan kepada
masyarakat

 Minimnya sosialisasi
pelaksanaan
pembangunan
kepada masyarakat

 Meningkatnya upaya
penerapan sosialisasi
pelaksanaan
pembangunan kepada
masyarakat

 Meningkatnya toleransi
dalam kehidupan
beragama di
masyarakat

 Belum maksimalnya
toleransi dalam
kehidupan beragama
di masyarakat

 Meningkatnya upaya untuk  Intensifnya upaya
menumbuhkan toleransi
peningkatan toleransi
dalam kehidupan
dalam kehidupan
beragama di masyarakat
beragama di masyarakat

 Meningkatnya
kesadaran gotong
royong dan tenggang
rasa dalam kehidupan
bermasyarakat

 Kesadaran gotong
 Meningkatnya upaya
royong dan tenggang
penumbuhan kesadaran
rasa belum
gotong royong dan
terlaksana
tenggang rasa dalam
sepenuhnya dalam
kehidupan bermasyarakat
kehidupan
bermasyarakat

 Peningkatan ketertiban
warga masyarakat
dalam menjalankan
agamanya

 Belum maksimalnya
ketertiban warga
masyarakat dalam
menjalankan
agamanya

Tahap I
2006-2010

 Meningkatnya upaya
perciptaan ketertiban
warga masyarakat dalam
menjalankan agamanya

Tahap II
2010-2015
 Meningkatnya sosialisasi
pelaksanaan
pembangunan kepada
masyarakat

Tahap III
2016-2021

Tahap IV
2022-2025

Kondisi Akhir
Kinerja
Pembangunan

 Penerapan sosialisasi
pelaksanaan
pembangunan kepada
masyarakat

 Tersosialisasikannya
 Penerapan sosialisasi
pelaksanaan
pelaksanaan
pembangunan kepada
pembangunan secara
masyarakat secara intensif
kontinyu kepada
masyarakat

 Meningkatnya toleransi
dalam kehidupan
beragama di masyarakat

 Terciptanya toleransi
dalam kehidupan
beragama di masyarakat

 Tingginya tingkat
toleransi dalam
kehidupan beragama
dalam masyarakat

 Intensifnya upaya
 Meningkatnya kesadaran
peningkatan kesadaran
gotong royong dan
gotong royong dan
tenggang rasa dalam
tenggang rasa dalam
kehidupan bermasyarakat
kehidupan bermasyarakat

 Terciptanya kesadaran
gotong royong dan
tenggang rasa dalam
kehidupan bermasyarakat

 Tingginya kesadaran
gotong royong dan
tenggang rasa dalam
kehidupan
bermasyarakat

 Intensifnya upaya
peningkatan ketertiban
warga masyarakat dalam
menjalankan agamanya

 Terciptanya ketertiban
warga masyarakat dalam
menjalankan agamanya

 Membudayanya
masyarakat daerah
yang tertib dalam
menjalankan
agamanya

 Meningkatnya ketertiban
warga masyarakat dalam
menjalankan agamanya

Misi 7 :

Mewujudkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang aman, tentram, dan tenggang rasa guna terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif

Mewujudkan
lingkungan
masyarakat yang
aman, tentram
dan tertib

 Terwujudnya kesadaran
masyarakat yang tinggi
dalam menciptakan
lingkungan yang aman,
tentram dan tertib

 Kesadaran
masyarakat dalam
menciptakan
lingkungan yang
aman, tentram dan
tertib belum terwujud
sepenuhnya

 Meningkatnya upaya
penumbuhan kesadaran
masyarakat dalam
menciptakan lingkungan
yang aman, tentram dan
tertib

Mewujudkan
tatanan
kehidupan
masyarakat yang

 Terwujudnya rasa saling
menghormati dan
menghargai dalam

 Rasa saling
menghormati dan
menghargai belum
tumbuh sepenuhnya

 Meningkatnya upaya untuk  Intensifnya upaya untuk
menumbuhkan rasa saling
menumbuhkan rasa
menghormati dan
saling menghormati dan
menghargai dalam tatanan
menghargai dalam

 Intensifnya upaya
penumbuhan kesadaran
masyarakat dalam
menciptakan lingkungan
yang aman, tentram dan
tertib

 Meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam
menciptakan lingkungan
yang aman, tentram dan
tertib

 Terciptanya kesadaran
masyarakat yang tinggi
dalam menciptakan
lingkungan yang aman,
tentram dan tertib

 Tingginya kesadaran
masyarakat dalam
menciptakan
lingkungan yang
aman, tentram dan
tertib

 Meningkatnya rasa saling
menghormati dan
menghargai dalam tatanan

 Terciptanya rasa saling
menghormati dan
menghargai dalam tatanan

 Membudayanya rasa
saling menghormati
dan menghargai
dalam tatanan
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Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)

Arahan
Kebijakan
Pembangunan
kondusif

Mewujudkan
upaya mitigasi
bencana daerah

Indikator
tatanan kehidupan
bermasyarakat

Tahun 2005-2025

TARGET

Kondisi Awal
Kinerja
Pembangunan

Tahap I
2006-2010

dalam tatanan
kehidupan
bermasyarakat

kehidupan bermasyarakat

Tahap II
2010-2015
tatanan kehidupan
bermasyarakat

 Terwujudnya penurunan
angka kriminalitas

 Masih tingginya
angka kriminalitas

 Meningkatnya upaya
pencegahan kriminalitas
dalam masyarakat

 Intensifnya upaya
pencegahan kriminalitas
dalam masyarakat

 Terwujudnya penurunan
aksi demonstrasi yang
anarkis

 Masih adanya aksi
demonstrasi yang
anarkis

 Meningkatnya upaya
pencegahan aksi
demonstrasi yang anarkis

 Terlaksananya
koordinasi antar sektor
dalam penanganan
kebencanaan daerah

 Lemahnya koordinasi 
antar sektor dalam
penanganan
kebencanaan daerah

 Tersedianya sarana
prasarana pengendali
dan mitigasi bencana
yang handal

 Belum tersedianya
sarana prasarana
pengendali dan
mitigasi bencana
yang handal

 Terkelolanya kawasan
di sekitar semburan
lumpur porong

 Kerentanan bencana
sosial di kawasan
sekitar semburan
Lumpur Porong

 Optimalnya penanganan
bencana di kawasan
sekitar semburan Lumpur
Porong

Tahap III
2016-2021

Tahap IV
2022-2025

kehidupan bermasyarakat

kehidupan bermasyarakat

 Mulai rendahnya tingkat
kriminalitas dalam
masyarakat

 Rendahnya angka
kriminalitas dalam
masyarakat secara
kontinyu

 Intensifnya upaya
 Rendahnya aksi
pencegahan aksi
demonstrasi yang anarkis
demonstrasi yang anarkis

 Terciptanya kondisi yang
bebas aksi demonstrasi
anarkis di daerah

 Tidak adanya aksi
demonstrasi yang
anarkis di daerah

 Meningkatkan
pelaksanaan koordinasi
antar sektor dalam
penanganan
kebencanaan daerah

 Optimalnya pelaksanaan
koordinasi antar sektor
dalam penanganan
kebencanaan daerah

 Kemantapan koordinasi
antar sektor dalam
penanganan kebencanaan
daerah

 Terpadunya
koordinasi antar sektor
dalam penanganan
kebencanaan daerah

 Meningkatnya pemenuhan
sarana dan prasarana
pengendalian dan mitigasi
bencana daerah

 Optimalnya ketersediaan
sarana dan prasarana
yang handal dalam
pengendalian dan mitigasi
bencana daerah

 Tersedianya sarana
prasarana pengendali
dan mitigasi bencana
yang handal

 Tertanganinya
 Optimalnya penangan
permasalahan fisik dan
kawasan sekitar semburan
sosial di kawasan sekitar
Lumpur Porong
semburan Lumpur Porong

 Terciptanya kawasan di
sekitar semburan Lumpur
Porong yang dikelola
dengan baik

 Kawasan sekitar
semburan lumpur
porong yang terkelola
dengan baik

 Terciptanya suasana
kehidupan berpolitik yang
baik dan kondusif dalam
kehidupan bermasyarakat

 Suasana kehidupan
berpolitik yang baik
dan kondusif di
masyarakat

Menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat, santun, dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika bermasyarakat

Meningkatkan
kualitas
kehidupan
berdemokrasi
yang sehat dan

 Terciptanya budaya
politik yang baik dalam
kehidupan
bermasyarakat

 Meningkatnya upaya
penumbuhan suasana
kehidupan berpolitik yang
baik dalam kehidupan
bermasyarakat

kehidupan
bermasyarakat

 Rendahnya tingkat
kriminalitas dalam
masyarakat secara
kontinyu

Misi 8 :

 Belum optimalnya
pemasyarakatan
budaya berpolitik
yang baik

Kondisi Akhir
Kinerja
Pembangunan

 Intensifnya upaya
penumbuhan suasana
kehidupan berpolitik yang
baik dalam kehidupan
bermasyarakat

 Membaiknya suasana
kehidupan berpolitik dalam
kehidupan bermasyarakat
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Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)

Arahan
Kebijakan
Pembangunan

Indikator

Kondisi Awal
Kinerja
Pembangunan

Tahun 2005-2025

TARGET
Tahap I
2006-2010

santun

 Meningkatnya kualitas
pelaksanaan Pemilu,
Pemilu Legislatif,
Pemilihan Presiden
maupun Pemilihan
Kepala Daerah
langsung

 Kualitas pelaksanaan  Meningkatnya upaya
Pemilu, Pemilu
penciptaan kondisi yang
Legislatif, Pemilihan
kondusif dalam
Presiden maupun
masyarakat untuk
Pemilihan Kepala
pelaksanaan Pemilu,
Daerah langsung
Pemilu Legislatif,
yang belum optimal
Pemilihan Presiden
maupun Pemilihan Kepala
Daerah langsung

Mewujudkan
pemberdayaan
organisasi politik
dan masyarakat

 Terciptanya jalinan kerja
yang harmonis antara
pemerintah dengan
Orpol, Ormas dan LSM

 Meningkatnya peran
organisasi politik dan
masyarakat dalam
tatanan kehidupan
bermasyarakat

Tahap II
2010-2015

Tahap IV
2022-2025

Kondisi Akhir
Kinerja
Pembangunan

 Terciptanya kondisi yang
 Terwujudnya pelaksanaan
kondusif dalam masyarakat
Pemilu, Pemilu Legislatif,
untuk pelaksanaan Pemilu,
Pemilihan Presiden
Pemilu Legislatif, Pemilihan
maupun Pemilihan Kepala
Presiden maupun
Daerah langsung yang
Pemilihan Kepala Daerah
berkualitas
langsung

 Pelaksanaan Pemilu,
Pemilu Legislatif,
Pemilihan Presiden
maupun Pemilihan
Kepala Daerah
langsung yang
berkualitas

 Kurang terciptanya
jalinan kerja yang
harmonis antara
pemerintah dengan
Orpol, Ormas dan
LSM

 Meningkatnya upaya
 Intensifnya upaya
 Terciptanya kondisi yang
 Terciptanya jalinan kerja
penumbuhan kondisi yang
penumbuhan kondisi
mendukung eratnya jalinan
yang erat dan harmonis
mendukung eratnya jalinan
yang mendukung eratnya
kerja yang harmonis antara
antara pemerintah dengan
kerja yang harmonis antara
jalinan kerja yang
pemerintah dengan Orpol,
Orpol, Ormas dan LSM
pemerintah dengan Orpol,
harmonis antara
Ormas dan LSM
Ormas dan LSM
pemerintah dengan Orpol,
Ormas dan LSM

 Terbangunnya jalinan
kerja yang erat dan
harmonis antara
pemerintah dengan
Orpol, Ormas dan
LSM secara intensif

 Kurangnya peran
organisasi politik dan
masyarakat dalam
kehidupan
bermasyarakat

 Meningkatnya upaya
penumbuhan peran
organisasi politik dan
masyarakat yang makin
berarti dalam tatanan
kehidupan bermasyarakat

 Intensifnya upaya
 Terciptanya kondisi yang
penumbuhan peran
mendukung peran
organisasi politik dan
organisasi politik dan
masyarakat yang makin
masyarakat yang makin
berarti dalam tatanan
berarti dalam tatanan
kehidupan bermasyarakat
kehidupan bermasyarakat

 Tingginya peran
organisasi politik dan
masyarakat dalam
kehidupan
bermasyarakat

 Meningkatnya upaya
penciptaan masyarakat
yang makin disiplin, taat
asas dan taat hukum
dalam kehidupan
bermasyarakat

 Intensifnya upaya
penciptaan masyarakat
yang makin disiplin, taat
asas dan taat hukum
dalam kehidupan
bermasyarakat

 Optimalnya upaya
 Terciptanya masyarakat
penciptaan masyarakat
yang makin disiplin, taat
yang makin disiplin, taat
asas dan taat hukum
asas dan taat hukum dalam
dalam kehidupan
kehidupan bermasyarakat
bermasyarakat

 Membudayanya
masyarakat daerah
yang disiplin, taat asas
dan hukum

 Intensifnya upaya
penciptaan tatanan
pranata hukum yang
mendasari perumusan
regulasi daerah yang

 Terciptanya tatanan
pranata hukum yang
mendasari perumusan
regulasi daerah yang
mampu mengakomodasi

 Penerapan regulasi
daerah yang mampu
mengakomodasi
dinamika kehidupan
masyarakat

Misi 9 :

Penegakan supremasi hukum di segala bidang

Mewujudkan
kesadaran
hukum dalam
kehidupan
masyarakat

 Terwujudnya
masyarakat yang
disiplin, taat asas dan
hukum

 Kurang
membudayanya
masyarakat daerah
yang disiplin, taat
asas dan hukum

Penegakan
hukum yang
berwibawa
melalui penataan
pranata hukum

 Terwujudnya regulasi
daerah yang mampu
mengakomodasi
dinamika kehidupan

 Regulasi daerah yang  Meningkatnya upaya
kurang mampu
penciptaan tatanan
mengakomodasi
pranata hukum yang
dinamika kehidupan
mendasari perumusan
masyarakat
regulasi daerah yang

 Intensifnya upaya
penciptaan kondisi yang
kondusif dalam
masyarakat untuk
pelaksanaan Pemilu,
Pemilu Legislatif,
Pemilihan Presiden
maupun Pemilihan
Kepala Daerah langsung

Tahap III
2016-2021

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

 Peran organisasi politik
dan masyarakat yang
makin berarti dalam
tatanan kehidupan
bermasyarakat

 Penerapan regulasi
daerah yang mampu
mengakomodasi dinamika
dalam kehidupan
masyarakat di daerah
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Arahan
Kebijakan
Pembangunan

Kondisi Awal
Kinerja
Pembangunan

Indikator
masyarakat

 Terwujudnya kepastian
hukum bagi masyarakat

Tahun 2005-2025

TARGET
Tahap I
2006-2010

Tahap II
2010-2015

Tahap III
2016-2021

mampu mengakomodasi
dinamika dalam kehidupan
masyarakat di daerah

mampu mengakomodasi
dinamika dalam
kehidupan masyarakat di
daerah

dinamika dalam kehidupan
masyarakat di daerah

 Belum terjaminnya
 Meningkatnya upaya
kepastian hukum bagi
penciptaan kondisi yang
masyarakat
mampu mendukung
kepastian hukum bagi
masyarakat

 Intensifnya upaya
penciptaan kondisi yang
mampu mendukung
kepastian hukum bagi
masyarakat

 Terciptanya kondisi yang
mampu mendukung
kepastian hukum bagi
masyarakat

Tahap IV
2022-2025

 Terciptanya kepastian
hukum bagi masyarakat

Sumber : Hasil Rencana
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Kondisi Akhir
Kinerja
Pembangunan

 Adanya jaminan
kepastian hukum bagi
masyarakat
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Tahun 2005-2025

BAB
KAIDAH PELAKSANAAN

6
4

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Sidoarjo merupakan suatu proses
sehingga tercapai keterpaduan dalam menghasilkan visi, misi, arah, agenda dan
tahapan pembangunan pada berbagai fungsi penyelenggaraan pemerintahan.
Keterpaduan dan sinkronisasi antar program lintas fungsi maupun lintas daerah
tetap memperhatikan peran, tanggungjawab dan tugas yang melekat pada
Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku.
Dalam kegiatan pembangunan RPJPD berfungsi sebagai pemandu dan
sekaligus koridor yang menentukan arah kebijakan pembangunan jangka panjang
Kabupaten Sidoarjo,

RPJPD juga berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh

pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah, dan sebagai acuan dalam penyusunan visi, misi dan berbagai program
pembangunan Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo sehingga
kedudukan RPJPD menjadi sangat sentral dan menentukan arah kebijakan
pembangunan wilayah secara keseluruhan.
Sebagai sebuah rencana jangka panjang daerah, dalam implementasinya
diperlukan kaidah untuk dapat menjamin terlaksananya rencana pembangunan
tersebut. Kaidah pelaksanaan dimaksudkan sebagai pedoman substansi maupun
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Tahun 2005-2025

sebagai pedoman prasyarat terselenggaranya proses pembangunan jangka
panjang secara terintegrasi oleh berbagai pihak yang berkepentingan.
6.1. Kaidah Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Sidoarjo merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang
harus diacu dalam penyusunan produk-produk RPJMD maupun RKPD secara
konsisten. Sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sidoarjo
sampai tahun 2025, maka RPJPD ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah yang
memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh stakeholders Kabupaten Sidoarjo.
Sebagai peraturan daerah RPJPD bukan saja memiliki kekuatan hukum mengikat
bagi instansi, tetapi yang lebih penting adalah bagi para calon Bupati untuk
menjadikan RPJPD sebagai acuan dalam menyusun Visi dan Misinya yang akan
dituangkan dalam RPJMD apabila terpilih sebagai Bupati Sidoarjo. Sehingga
keberlanjutan pelaksanaan pembangunan seperti tertuang dalam RPJPD dapat
terimplementasikan dengan baik. Dengan demikian, RPJPD Kabupaten Sidoarjo
tahun 2005-2025 diharapkan dapat :
1. Menjadi acuan dalam menyusun visi, misi dan program pembangunan untuk
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Rencana

Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Rencana

Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah

dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis, terpadu dan
terintegrasi dengan arah pembangunan propinsi maupun nasional.
3. Arah pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo memberikan arahan
berupa agenda pembangunan sebagai acuan dan penentu kebijakan dan
kegiatan pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
Sedangkan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian
visi, misi dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJP Kabupaten
Sidoarjo 2005-2025 maka Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan 3 pilar dari
Good Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Prinsip transparansi publik dalam implementasi RPJPD adalah adanya
jaminan dan terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap
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informasi pembangunan yang direncanakan, tengah dilaksanakan maupun yang
sudah dilaksanakan di masyarakat. Transparansi bukan saja menuntut adanya
obyektivitas, keterbukaan dan kejujuran, tetapi juga harus diimbangi dengan adanya
sikap menerima berbagai kritik konstruktif dari masyarakat sebagai umpan balik
untuk terus menerus memperbaiki kinerja aparatur pemerintah, sistem birokrasi,
kualitas layanan publik dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan pada
umumnya.
Prinsip

akuntabilitas publik adalah suatu kondisi kapasitas lembaga

dan/atau instansi pemerintah daerah untuk mampu dan bersedia melaksanakan
prinsip

tanggunggugat

atas

keberhasilan

maupun

kegagalan

pelaksanaan

pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara
periodik.

Setiap

instansi

pemerintah

daerah

memiliki

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasinya dalam pengelolaan
sumberdaya

yang

dipercayakan

kepadanya,

mulai

tahap

perencanaan,

implementasi, sampai pada tahap pemantauan dan evaluasi.
Pembangunan yang partisipatif merupakan perwujudan dari berubahnya
paradigma mengenai peran baru masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat
tidak

sekadar penerima manfaat atau objek pembangunan belaka, melainkan

merupakan subjek dan agen pembangunan yang mempunyai posisi yang setral,
strategis dan penting. Tiga prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah yang baik
tersebut merupakan prasyarat kecukupan atas terlaksananya perencanaan jangka
panjang daerah dengan baik dengan melibatkan semua pemangku kepentingan
pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Sehingga keberhasilan pencapaian visi
pembangunan jangka panjang sebagaimana telah ditetapkan akan sangat
tergantung pada komitmen dari kepemimpinan daerah, konsistensi kebijakan dan
peran serta masyarakat,dan dunia usaha secara aktif .
Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam
kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan
dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program
maupun kegiatan antar program, dalam satu dinas dan antar dinas, dengan tetap
memperhatikan peran/tanggung-jawab/tugas yang melekat pada pemerintah kota,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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RPJPD Kabupaten Sidoarjo 2005-2025 merupakan acuan bagi Pemerintah
Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam
pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah
pelaksanaannya sebagai berikut :
1. Pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban
untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJPD Kabupaten
Sidoarjo 2005-2025 dengan sebaik-baiknya.
2. Bupati Sidoarjo berkewajiban untuk menjabarkan visi, misi dan arah
pembangunan RPJPD Kabupaten Sidoarjo 2005-2025 ke dalam RPJM
Daerah Kabupaten Sidoarjo yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan yang nantinya akan
menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam
menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
3. Mengingat perbedaan tahapan pembangunan di dalam RPJPN dengan
RPJMD Kabupaten Sidoarjo (selisih 1 tahun) maka kepada daerah terpilih
harus menjalankan kebijakan yang digariskan dalam RPJP Kabupaten
Sidoarjo ditambah 1 tahun berikutnya
4. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Sidoarjo berkewajiban
menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang menjabarkan visi, misi,
dan program Kepala Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo, Bupati
Sidoarjo, Sekretariat Daerah, inas-dinas, badan-badan, kantor-kantor, dan
kecamatan dalam jajaran organisasi pemerintah Kabupaten Sidoarjo,
masyarakat, dan sektor swasta berkewajiban menjamin konsistensi antara
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Sidoarjo 2005-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo, Rencana Strategis (Renstra) SKPD
Kabupaten Sidoarjo, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Sidoarjo, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Sidoarjo.
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6.2. Prasyarat Pelaksanaan
Hal yang penting dalam implementasi rencana pembangunan terdiri dari
tiga tahapan, yaitu perencanaan program/agenda, implementasi, serta adanya
kontrol atas implementasi rencana/agenda. Dengan demikian persyaratan utama
berjalannya ketiga tahapan tersebut adalah tersosialisainya produk perencanaan,
maupun ter-institusionalisasinya program-program pembangunan dengan baik.
Setelah produk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan
sebagai Peraturan Daerah maka selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo wajib
melakukan sosialisasi kepada semua aparat penyelenggara pemerintah kota dan
semua lapisan masyarakat melalui berbagai forum atau media yang efektif. Dengan
demikian diharapkan substansi perencanaan daerah dalam RPJPD dapat dipahami
sehingga diharapkan dapat meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan
Kabupaten Sidoarjo.
Model sosialisasi dan internalisasi RPJPD ini harus dilakukan secara
sistematis dan terintegrasi sebagai wujud atas terselenggaranya pemerintahan yang
baik (good governance). Tiga pilar implementasi Good Governance yang mutlak
dibutuhkan

sebagai

prasyarat

keberhasilan

pelaksanaan

visi

dan

misi

pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo adalah terlaksananya prinsip-prinsip :
transparansi publik, akuntablitas publik

dan partisipasi masyarakat dan seluruh

stakeholders.
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