BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Tentu saja makna pembangunan daerah amat tergantung dari masalah
fundamental yang dihadapi oleh daerah. Bagaimana daerah mengatasi masalah
fundamental

yang

dihadapi

ditentukan

oleh

strategi

dan

arah

kebijakan

pembangunan yang dipilih.Dalam konteks inilah pentingnya mewujudkan Visi dan
Menjalankan Misi dengan strategi dan arah kebijakan yang tepat. Mewujudkan Visi
dan Menjalankan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dilakukan
berdasarkan beberapa prinsip yang pada hakekatnya merupakan salah satu
pendukung penting dalam penyusunan Strategi Pembangunan Daerah. Prinsip di
bawah ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi dan meminimalkan konsekuensi
terjadinya ekternalitas terhadap masyarakat dalam arti meningkatkan peran antara,
peran minimal serta peran aktif seluruh pelaku pembangunan. Adapun prinsip yang
dimaksud adalah:
1. Wilayah pembangunan yang terpadu, kompetitif dan sinergis antar wilayah dan
antar sektor yang efektif dan efisien, menempatkan mayarakat sebagai subyek
pembangunan yaitu berorientasi pada masyarakat (people oriented) dan sesuai
kebutuhan masyarakat (accepted).
2. Mengembangkan, mendorong patisipasi aktif masyarakat (people participation),
sehingga mereka bersikap proaktif memberdayakan kemampuan sendiri
(empowerment self) untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.
3. Pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan konsep daerah kepulauan
yang rawan bencana alam, terisolir serta pembangunan daerah yang sesuai
budaya, norma, dan adat masyarakat setempat.
4. Pengembangan daya saing daerah melalui peningkatan produktifitas dan
pengembangan komoditas unggulan, andalan dan potensial dengan pengelolaan
dan

pemanfaatan

sumberdaya

daerah

yang

berwawasan

lingkungan

(environmentally sound) dan berkelanjutan (sustainable development).
5. Peningkatan

sumberdaya

manusia

yang

berkualitas

didukung

dengan

tersedianya paket program pendidikan dan pelatihan baik di dalam daerah
maupun di luar daerah.
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6. Pelaksanaan, peningkatan dan pengembangan pembangunan tersebar ke
seluruh wilayah kabupaten.
7. Pelibatan potensi-potensi masyarakat daerah setempat dalam pelaksanaan
pembangunan di segala sektor yang ada di daerah dengan prinsip kemitraan
antara masyarakat, swasta, dan pemerintah.
8. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih ditandai dengan
kredibilitas aparatur pemerintahan yang profesional, transparan dan ankuntabel,
memiliki integritas, berdaya guna dan produktif.
9. Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan sistem profesional, transparan,
ankuntabel dan berbasis kinerja (performance budgeting system).
Berdasarkan atas Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud yang telah ditetapkan sambil memperhatikan prinsipprinsip

pembangunan

daerah

sebagaimana

diuraikan

diatas,

maka

upaya

pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan
arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan berdasarkan masing-masing misi
sebagai berikut.
VI.1 Strategi dan Arah Kebijakan Misi Pertama
Misi pertama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah “membangun

pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang berorientasi pada layanan
masyarakat.”
VI.1.1 Strategi
Strategi untuk mencapai sasaran Misi Pertama, sebagai berikut:
1.

Pemantapan reformasi birokrasi dan penerapan pemerintahan yang bebas
korupsi, kolusi dan nepotisme.

2.

Pemantapan pelaksanaan birokrasi pemerintah yang transparan, akuntabel,
efisien, partisipatif dan nondiskriminatif.

3.

Pemantapan pelayanan perijinan terpadu.

4.

Peningkatan inovasi dan kreatifitas pemerintah daerah dalam pelayanan publik,
termasuk upaya pengembangan program non budgeter.
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VI.1.2 Arah Kebijakan
Arah Kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Pertama adalah sebagai berikut.
1.

Mengembangkan iklim kerja serta disiplin aparat pemerintah daerah yang
mendukung terciptanya pemerintah daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan
nepotisme.

2.

Merealisasikan sistem birokrasi pemerintah yang transparan, akuntabel, efisien,
partisipatif, dan nodiskriminatif.

3.

Mewujudkan pelayanan publik yang memenuhi standar pelayanan minimal
dengan memastikan tersedianya indikator kinerja utama yang cukup solid untuk
mengukur kinerja SKPD dan meningkatkan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.

4.

Meningkatkan kemampuan inovasi dan kreatifitas pemerintah sehingga kualitas
pelayanan publik semakin meningkat.

VI.2 Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kedua
Misi kedua Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah “Menciptakan

Manajemen Pemerintahan yang Berdayaguna dan Berorientasi pada Keahlian,
Profesional „The Right Man On The Right Place:”
VI.2.1 Strategi
Strategi untuk mencapai sasaran Misi Kedua, sebagai berikut:
1.

Pelaksanaan

restrukturisasi

pemerintahan

sehingga

terealisasi

sistem

pemerintahan yang efektif dan efisien di Kabupaten Kepulauan Talaud.
2.

Aktualisasi pelayanan prima bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan
Talaud.

3.

Pelaksanaan pengembangan karir berbasis kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Kepulauan Talaud.

4.

Aktualisasi

sitem

recruitment by expertise untuk memperbaiki sistem

perekrutan PNS.
5.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur untuk peningkatan
kapasitas dan profesionalisme aparatur.
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VI.2.2 Arah Kebijakan
Arah Kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Kedua adalah sebagai berikut.
1.

Mengembangkan struktur birokrasi yang miskin struktur namun kaya fungsi dan
meningkatkan kinerja aparatur.

2.

Mengembangkan etos kerja aparatur untuk peningkatan pelayanan kepada
seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud.

3.

Merealisasikan sistem pengembangan karir berbasis kinerja bagi aparatur.

4.

Memperbaiki sistem perekrutan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil sesuai
dengan kompetensi/keahlian yang dimiliki sehingga diperoleh PNS yang
memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi.

5.

Meningkatnya kapasitas aparatur melalui pendidikan formal dan informal dan
pemberian beasiswa bagi aparatur.

VI.3 Strategi dan Arah Kebijakan Misi Ketiga
Misi Ketiga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah “Mengembangkan

Manajemen Pendidikan yang Berkualitas dengan Berorientasi pada Peningkatan
SDM.”
VI.3.1 Strategi
Strategi untuk mencapai sasaran Misi Ketiga, sebagai berikut:
1. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun dan pendidikan non formal.
2. Pemberian beasiswa kepada anak-anak bertalenta dan berprestasi dan kurang
mampu secara ekonomi.
3. Perlakuan khusus bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya di daerah
terpencil dan perbatasan.
4. Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris dan asing lainnya sejak SD/MI,
SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.
5. Pengadaan dan pengembangan kelembagaan sekolah yang berstandar
nasional.
6. Peningkatan dan pemantapan manajemen berbasis sekolah.
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7. Terlaksananya

prestasi

dalam

kejuaraan

olahraga

nasional

maupun

internasional serta kesejahteraan atlit-atlit daerah.
8. Penyediaan fasilitas media massa.
9. Pengembangan proporsi masyarakat pengguna teknologi informasi dan
komunikasi.
10. Peningkatan

pengetahuan

dan

ketrampilan

bagi

masyarakat

untuk

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.
11. Dorongan penguasaan teknologi inovatif bagi petani, nelayan, dan pegawai.
VI.3.2 Arah Kebijakan
Arah Kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Ketiga adalah sebagai berikut.
1. Memberikan

kesempatan

yang

seluas-luasnya

bagi

masyarakat

untuk

memperoleh akses pendidikan dan melaksanakan berbagai upaya yang
diperlukan untuk merealisasikan wajib belajar pendidikan 12 tahun dan
pendidikan non formal.
2. Mengembangkan upaya pemberian beasiswa bagi para peserta didik yang
berprestasi untuk mendorong iklim persaingan yang sehat.
3. Memberikan insentif yang lebih baik bagi para guru di daerah terpencil dan
kawasan perbatasan.
4.

Mendorong peningkatan kemampuan berbahasa Inggris dan asing lainnyasejak
SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMKuntuk meningkatkan daya saing masyarakat
Kepulauan Talaud dalam persaingan global.

5. Mendorong berkembangnya sekolah yang berstandarnasional dan internasional
untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kepulauan
Talaud.
6. Mendorong pengembangan manajemen berbasis sekolah untuk menghasilkan
sistem pendidikan yang selaras dengan era global.
7. Mendorong partisipasi dan peningkatan prestasi atlit dalam kejuaraan olahraga
nasional maupun internasional sebagai sarana untuk promosi daerah serta
upaya meningkatkan kesejahteraan atlit-atlit daerah untuk menghasilkan atlitatlit daerah yang berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.
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8. Mendorong pengembangan fasilitas media massa yang representatif agar
informasi disampaikan lebih berkualitas.
9. Mendorong proporsi masyarakat pengguna teknologi informasi dan komunikasi.
10. Meningkatkan

pengetahuan

dan

ketrampilan

bagi

masyarakat

untuk

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup melalui pelaksanaan sosialisasi
dan bimbingan teknis.
11. Mendorong dan berperan dalam meningkatkan penguasaan teknologi inovatif
bagi petani, nelayan, dan pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerja dan
kesejahteraan mereka serta mendorong peningkatan ekonomi daerah.
VI.4 Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keempat
Misi Keempat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah “Membangun

Sistem Pelayanan Kesehatan yang Murah, Cepat, Ramah, dan Manusiawi.”
VI.4.1 Strategi
Strategi untuk mencapai sasaran Misi Keempat, sebagai berikut:
1.

Peningkatan pelayanan kesehatan berbasis SPM dan MDGs. Dengan standar
biaya yang jelas.

2.

Peningkatan

pelayanan kesehatan

bagi

seluruh

masyarakat

kabupaten

kepulauan Talaud pada RSUD Mala dan RS Bergerak Gemeh.
3.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan secara merata pada seluruh Puskesmas di
Kabupaten Kepulauan Talaud.

4.

Peningkatan pelayanan bagi ibu hamil di setiap desa.

5.

Penyediaan obat-obatan dan peralatan medis yang memadai di Rumah sakit
dan Puskesmas.

6.

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan perawat dan tenaga kesehatan.

7.

Peningkatan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan di Kabupaten
Kepulauan Talaud.

VI.4.2 Arah Kebijakan
Arah Kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Keempat adalah sebagai berikut.
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1.

Meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis SPM dan MDGs. Menetapkan
standar biaya yang jelas.

2.

Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Kabupaten Kepulauan
Talaud melalui penyediaan dokter ahli pada RSUD Mala dan RS Bergerak
Gemeh.

3.

Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga melalui penyediaan
dokter di semua Puskesmas.

4.

Meningkatkan pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan di setiap desa melalui
penyediaan tenaga bidan yang profesional.

5.

Mewujudkan penyediaan obat-obatan dan peralatan medis yang memadai di
RSUD dan RS Bergerak Gemeh serta seluruh Puskesmas.

6.

Menerapkan perlakuan insentif khusus bagi perawat dan tenaga kesehatan
lainnya di daerahterpencil dan perbatasan.

7.

Meningkatkan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan.

VI.5 Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kelima
Misi Kelima Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah “Membangun

Percepatan dan Peningkatan Infrastruktur.”
VI.5.1 Strategi
Strategi untuk mencapai sasaran Misi Kelima, sebagai berikut:
1. Pengembangan dan peningkatan standar infrastruktur sekolah-sekolah.
2. Pengembangan teknologi informasi pendidikan.
3. Peningkatan jumlah sarana dan mutu pendidikan nonformal.
4. Peningkatan dan perluasan akses pendidikan yang berkualitas di daerah
terpencil dan kawasan perbatasan.
5. Penambahan dan pemeliharaan serta peningkatan fasilitas pendidikan (formal
dan informal).
6. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Peningkatan jumlah dan mutu fasilitas perpustakaan.
8. Pengembangan teknologi informasi kesehatan.
9. Perluasan dan peningkatan jumlah dan mutu pendidikan kesehatan kejuruan.
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10. Penambahan dan pemeliharaan serta peningkatan fasilitas kesehatan (formal
dan informal).
11. Peningkatan jumlah dan mutu fasilitas laboratorium berstandar internasional.
12. Pembangunan sekolah kejuruan di bidang kelautan/perikanan dan ketehnikan.
13. Pembangunan dan peningkatan jalan-jalan perkotaan dan pedesaan.
14. Pembangunan dan peningkatan akses ke sentra-sentra produksi pertanian,
perkebunan, peternakan, dan perikanan.
15. Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan air bersih dan air baku,
serta jaringan irigasi untuk pengairan lahan pertanian demi ketahanan pangan
daerah.
16. Pembangunan pembangkit tenaga listrik menggunakan energi baru dan
terbarukan seperti: matahari, angin, arus laut dan lainnya.
17. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas daerah perbatasan, rawan bencana
dan pulau-pulau kecil terluar NKRI.
18. Peningkatan

kualitas

permukiman

dan

perumahan,Penambahan

dan

pemeliharaan fasilitas kebersihan dan sanitasi.
19. Pengembangan taman-taman rekreasi umum.
20. Peningkatan dan pemeliharaan lingkungan hidup dan ruang-ruang terbuka
umum.
21. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata.
22. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi udara.
23. Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan.
24. Peningkatan sarana dan prasarana lalulintas darat.
25. Pelestarian peninggalan benda dan situs bersejarah (Cagar Budaya).
VI.5.2 Arah Kebijakan
Arah Kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Kelima adalah sebagai berikut.
1.

Mengembangkan berbagai upaya untuk meningkatkan dan memelihara fasilitas
sekolah-sekolah sehingga suasana belajar menjadi lebih kondusif untuk
pencapaian prestasi peserta didik yang lebih baik serta pembentukan sikap dan
perilaku mereka.
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2.

Mendorong pengembangan pemanfaatan teknologi informasi di sekolah-sekolah
untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam penguasaan teknologi.

3.

Mengembangkan berbagai upaya untuk meningkatkan dan memelihara fasilitas
sekolah-sekolah sehingga suasana belajar menjadi lebih kondusif untuk
pencapaian prestasi peserta didik yang lebih baik serta pembentukan sikap dan
perilaku mereka.

4.

Mengembangkan upaya untukmeningkatkan akses pendidikanyang berkualitas
di daerah terpencil dan kawasan perbatasan dalam rangka pemerataan
pendidikan yang berkualitas.

5.

Menambah dan memelihara serta meningkatkan fasilitas pendidikan (formal
dan informal).

6.

Mendorong

upaya

kependidikan

peningkatan

untuk

meningkat

kesejahteraan
kinerja

pendidik

mereka

dalam

dan

tenaga

mencerdaskan

masyarakat.
7.

Mendorong

pengembangkan

jumlah

dan

kualitas

perpustakaan

untuk

meningkatkan minat baca masyarakat dan penguasaan ilmu pengetahuan.
8.

Mengimplementasikan teknologi informasi kesehatan untuk tenaga medis
maupun staf kesehatan.

9.

Meningkatkan jumlah dan mutu pendidikankesehatan kejuruan.

10. Menambah dan melakukan maintanance untuk peningkatan fasilitas kesehatan
(formal dan informal).
11. Meningkatkan jumlah dan mutu fasilitas laboratorium berstandar internasional.
12. Membangun sekolah kejuruan di bidang kelautan/perikanan dan ketehnikan.
13. Mendorong dan berperan serta dengan pemerintah pusat dan Provinsi Sulawesi
Utara dalam meningkatkan jalan-jalan perkotaan dan pedesaan untuk
memperlancar

distribusi

barang

dan

jasa

serta

meningkatkan

ukuran

perekonomian serta menurunkan ekonomi biaya tinggi.
14. Mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah pusat dan Provinsi Sulut
untuk meningkatkan akses ke sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan,
peternakan, dan perikanan untuk memudahkan penjualan hasil-hasil produksi
serta mengurangi disparitasharga hasil-hasil produksi tersebut antara kota dan
desa.
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15. Mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota,dan
pihak swasta untuk penyediaan dan peningkatan fasilitas pelayanan air bersih
dan air baku, serta jaringan irigasi untuk pengairan lahan pertanian demi
ketahanan pangan daerah.
16. Mendorong pemanfaatan energi baru dan terbaharukan terutama yang tersedia
secara lokal

dalam pembangkit tenaga listrik yang akan dibangun maupun

yang akan ditingkatkan.
17. Membangun infrastruktur dan fasilitas daerah perbatasan, rawan bencana dan
pulau-pulau kecil terluar NKRI.
18. Meningkatkan

kualitas

permukiman

dan

perumahan,menambah

dan

memelihara fasilitas kebersihan dan sanitasi serta mendorong masyarakat
untuk ikut serta memelihara fasilitas kebersihan dan sanitasi.
19. Mendorong dan mengembangkan fasilitas hiburan dan rekreasi umum yang
sudah ada termasuk taman-taman rekreasi dan ruang-ruang terbuka umum
untuksarana penyegaran masyarakat dan sarana penarik wisatawan.
20. Meningkatkan dan memelihara lingkungan hidup dan ruang-ruang terbuka
umum.
21. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata.
22. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana bandara melonguane dan
bandara miangas.
23. Meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan penumpang dan pelabuhan feri
untuk meningkatkan akses mobilisasi orang dan barang di Kabupaten
Kepulauan Talaud.
24. Meningkatkan sarana dan prasarana lalulintas darat.
25. Pelestarian peninggalan benda dan situs bersejarah (Cagar Budaya).
VI.6 Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keenam
Misi Kelima Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah “Meningkatkan

Peran Agama, Adat, Budaya, dalam rangka Menciptakan Masyarakat Talaud yang
Rukun dan Damai.”
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VI.6.1 Strategi
Strategi untuk mencapai sasaran Misi Keenam, sebagai berikut:
1.

Pemantapan peran kelembagaan keagamaan.

2.

Pemantapan fungsi pranata sosial (keluarga, kepanduan, paguyuban).

3.

Pemantapan

kearifan

lokal

dalam

menjaga

keamanan

dan

ketertiban

masyarakat.
4.

Revitalisasi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (HANKAMRATA).

5.

Peningkatan rasa saling percaya dan hubungan harmonis antar kelompok
masyarakat (etnik dan budaya).

6.

Pemantapan kesetaraan gender dalam semua aspek pembangunan.

7.

Peningkatan pengamanan dan keamanan di kawasan perbatasandan pintupintu masuk dari segala macam bentuk kejahatan.

8.

Perlindungan terhadap hak-hak anak.

9.

Perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

26. Perlindungan terhadap hak-hak Lansia.
27. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.
VI.6.2 Arah Kebijakan
Arah Kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Keenam adalah sebagai berikut.
1.

Mengembangkan upaya untuk meningkatkan peran kelembagaan agama
sebagai institusi yang mendorongpengembangan iman dan keselarasan hidup
inter dan antar umat beragama.

2.

Mendorong dan memfasilitasi pengembangan fungsi pranata sosial untuk
menghasilkan generasi yang mencintai ketertiban, taat hukum, dan saling
menghargai.

3.

Mendorong pengembangan kearifan lokal serta budaya taat hukum di kalangan
masyarakat untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang lebih
kondusif.

4.

Melakukan revitalisasi HANKAMRATA untuk memperkuat hubungan antara
masyarakat dengan pihak keamanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara
dari gangguan yang berasal dari luarmaupun dari dalam negeri.
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5.

Mendorong silaturahmi dan kerjasama antar kelompok-kelompok masyarakat
yang berbeda agama, etnik, maupun golongan untuk meningkatkan rasa saling
percaya dan hubungan yang harmonis antar kelompok-kelompok masyarakat.

6.

Menciptakan sistem kehidupan kemasyarakatan yang menghargai kesetaraan
gender dan perlindungan terhadap kaum perempuan.

7.

Mendorong koordinasi antar institusi-institusi yang berhubungan dengan
masalah keamanan untuk mengamankan wilayah perbatasan dari gangguangangguan dan mencegah masuknya pelaku kejahatan trans nasional.

8.

Berperan aktif untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak.

9.

Mendorong dan memfasilitasi institusi-institusi yang terlibat aktif dalam
perlindungan hak-hak perempuan.

10. Berperan aktif untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak lansia.
11. Mendorong dan menfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi dan sosial melalui pendampingan dan pengolahan sumber daya alam,
penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan produktifitas kerja.
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Tabel VI.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Kepulauan Talaud
VISI : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT KEPULAUAN TALAUD YANG RUKUN DAN DAMAI, BEBAS DARI KOLUSI, KORUPSI
DAN NEPOTISME”
MISI I :
Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa yang Berorientasi pada Layanan Masyarakat

Tujuan
I. Memantapkan
pelaksanaan
birokrasi
pemerintah yang
transparan,
akuntabel, efisien,
partisipatif dan
non-diskriminatif.

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

1) Pemantapan reformasi birokrasi dan
penerapan pemerintahan yang
bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme.

i. Mengembangkan iklim kerja serta
disiplin aparat pemerintah daerah
yang mendukung terciptanya
pemerintah daerah yang bebas
korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Terwujudnya birokrasi
pemerintah yang transparan,
akuntabel, efisien,
partisipatif, dan nondiskriminatif.

1) Pemantapan pelaksanaan birokrasi
pemerintah yang transparan,
akuntabel, efisien, partisipatif dan
nondiskriminatif.

i. Merealisasikan sistem birokrasi
pemerintah yang transparan,
akuntabel, efisien, partisipatif,
dan nodiskriminatif.

3. Meningkatnya perencanaan
pembangunan yang efektif
dan efisien.

1) Peningkatan perencanaan
pembangunan yang efektif dan
efisien.

1. Terlaksananya reformasi
birokrasi dan pemerintahan
yang bebas korupsi, kolusi
dan nepotisme.
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i. Meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan
melalui koordinasi, pengkajian
dan penelitian sehingga dapat
dicapai kualitas pembangunan
yang efektif dan efisien
berdasarkan isu strategis dan
kebutuhan masyarakat.
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Tujuan

Sasaran
4 Terkendali dan
terlaporkannya kinerja
pembangunan daerah.

II. Mengoptimalkan
pelayanan publik.

1. Terwujudnya pelayanan
perijinan terpadu.

Strategi

Arah Kebijakan

1) Pengendalian dan pelaporan kinerja
pembangunan daerah.

i. Meningkatkan kinerja evaluasi,
pengendalian dan pelaporan hasil
kinerja pembangunan daerah
untuk mewujudkan transparansi
hasil pelaksanaan pembangunan
dan pemenuhan kebutuhan
perencanaan yang berkelanjutan.

1) Pemantapan pelayanan perijinan
terpadu.

i. Mewujudkan pelayanan publik
yang memenuhi standar
pelayanan minimal dengan
memastikan tersedianya indikator
kinerja utama yang cukup solid
untuk mengukur kinerja SKPD
dan meningkatkan ketaatan
terhadap peraturan perundangundangan.

2) Terwujudnya inovasi dan
1) Peningkatan inovasi dan kreatifitas
kreatifitas pemerintah daerah
pemerintah daerah dalam
dalam pelayanan publik,
pelayanan publik, termasuk
termasuk upaya
upayapengembangan program non
pengembangan program non
budgeter.
budgeter.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
RPJMD KAB. KEPL. TALAUD TAHUN 2014-2019

i. Meningkatkan kemampuan
inovasi dan kreatifitas pemerintah
sehingga kualitas pelayanan
publik semakin meningkat.
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MISI II :
Menciptakan Manajemen Pemerintahan yang Berdaya Guna dan Berorientasi pada Keahlian, Profesional “The Right Man
On The Right Place”

Tujuan
I. Menciptakan
sistem organisasi
pemerintahan
yang efektif dan
efisien dengan
sasaran yang
terukur.

II. Meningkatkan
etos kerja
aparatur.

Sasaran
1. Terciptanya struktur
pemerintahan yang efektif
dan efisien.

1. Terciptanya sistem

recruitment by expertise.

Strategi
1) Pelaksanaan restrukturisasi
pemerintahan sehingga terealisasi
sistem pemerintahan yang efektif
dan efisien di Kabupaten Kepulauan
Talaud.
1) Aktualisasi sitem recruitment by
expertise untuk memperbaiki sistem
perekrutan PNS.

Arah Kebijakan
i.

Mengembangkan struktur
birokrasi yang miskin struktur
namun kaya fungsi dan
meningkatkan kinerja aparatur.

i.

Memperbaiki sistem perekrutan
dan penempatan Pegawai Negeri
Sipil sesuai dengan
kompetensi/keahlian yang
dimiliki sehingga diperoleh PNS
yang memiliki integritas dan
kejujuran yang tinggi.

3. Terwujudnya pengembangan
karir berbasis kinerja

1) Pelaksanaan pengembangan karir
berbasis kinerja bagi Pegawai Negeri
Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud.

i.

Merealisasikan sistem
pengembangan karir berbasis
kinerja bagi aparatur.

1. Terwujudnya pelayanan
prima

1) Aktualisasi pelayanan prima bagi
seluruh masyarakat Kabupaten
Kepulauan Talaud.

i.

Mengembangkan etos kerja
aparatur untuk peningkatan
pelayanan kepada seluruh
masyarakat Kabupaten
Kepulauan Talaud.
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Tujuan

Sasaran

III. Meningkatkan
1. Terwujudnya peningkatan
kapasitas sumber
kapasitas dan
daya aparatur.
profesionalisme aparatur.
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Strategi
1) Pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan bagi aparatur untuk
peningkatan kapasitas dan
profesionalisme aparatur.

Arah Kebijakan
i.

Meningkatnya kapasitas aparatur
melalui pendidikan formal dan
informal dan pemberian
beasiswa bagi aparatur.
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MISI III :
Mengembangkan Manajemen Pendidikan yang Berkualitas dengan Berorientasi pada Peningkatan SDM

Tujuan
I. Meningkatkan
pendidikan formal
dan non formal di
semua jenis dan
jenjang
pendidikan

Sasaran
1. Meningkatnya tingkat
pendidikan masyarakat.

Strategi
1)

Pelaksanaan wajib belajar
pendidikan 12 tahun dan pendidikan
non formal.

Arah Kebijakan
i. Memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya bagi masyarakat
untuk memperoleh akses
pendidikan dan melaksanakan
berbagai upaya yang diperlukan
untuk merealisasikan wajib
belajar pendidikan 12 tahun dan
pendidikan non formal.

2.Terwujudnya pemberian
beasiswa kepada muridmurid bertalenta, berprestasi
dan kurang mampu secara
ekonomi.

1) Pemberian beasiswa kepada anakanak bertalenta dan berprestasi dan
kurang mampu secara ekonomi.

i. Mengembangkan upaya
pemberian beasiswa bagi para
peserta didik yang berprestasi
untuk mendorong iklim
persaingan yang sehat

3. Terwujudnya perlakuan
khusus bagi guru dan tenaga
kependidikan lainnya di
daerah terpencil dan
perbatasan.

1) Perlakuan khusus bagi guru dan
tenaga kependidikan lainnya di
daerah terpencil dan perbatasan.

i. Memberikan insentif yang lebih
baik bagi para guru di daerah
terpencil dan kawasan
perbatasan.

4. Terwujudnya kelembagaan
sekolah yang berstandar
nasional.

1) Pengadaan dan pengembangan
kelembagaan sekolah yang berstandar
nasional

i.
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Mendorong berkembangnya sekolah
yang berstandarnasional dan
internasional untuk meningkatkan
kualitas dan daya saing sumber
daya manusia Kepulauan Talaud.
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Tujuan

II. Mewujudkan
sumber daya
manusia yang
berdaya saing
tinggi.

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

5. Meningkatnya manajemen
berbasis sekolah.

1) Peningkatan dan pemantapan
manajemen berbasis sekolah.

i. Mendorong pengembangan
manajemen berbasis sekolah
untuk menghasilkan sistem
pendidikan yang selaras dengan
era global.

1. Meningkatnya kemampuan
berbahasa Inggris dan asing
lainnya sejak SD/MI,
SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.

1) Peningkatan kemampuan berbahasa
Inggris dan asing lainnya sejak
SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan
SMK.

i. Mendorong peningkatan
kemampuan berbahasa Inggris
dan asing lainnya sejak SD/MI,
SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
untuk meningkatkan daya saing
masyarakat Kepulauan Talaud
dalam persaingan global.

2. Terwujudnya prestasi dalam
kejuaraan olahraga nasional
maupun internasional
sertakesejahteraan atlit-atlit
daerah.

1) Terlaksananya prestasi dalam
kejuaraan olahraga nasional
maupun internasional serta
kesejahteraan atlit-atlit daerah.

i. Mendorong partisipasi dan
peningkatan prestasi atlit dalam
kejuaraan olahraga nasional
maupun internasional sebagai
sarana untuk promosi daerah
serta upaya meningkatkan
kesejahteraan atlit-atlit daerah
untuk menghasilkan atlit-atlit
daerah yang berprestasi, baik di
tingkat nasional maupun
internasional.

3. Terwujudnya peningkatan
pengetahuan dan
ketrampilan bagi masyarakat
untuk meningkatkan

1) Peningkatan pengetahuan dan
ketrampilan bagi masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan dan
kualitas hidup.

i.
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Meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan bagi masyarakat
untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kualitas hidup
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Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

kesejahteraan dan kualitas
hidup.
III. Memperluas
pemanfaatan
teknologi
informasi dan
komunikasi untuk
kesejahteraan
seluruh
masyarakat
IV. Mendorong
penguasaan
teknologi
inovatif.

melalui pelaksanaan sosialisasi
dan bimbingan teknis.

1. Terwujudnya fasilitas media
massa.

1)

Penyediaan fasilitas media massa.

2. Meningkatnya proporsi
masyarakat pengguna
teknologi informasi dan
komunikasi.

1)

Pengembangan proporsi
masyarakat pengguna teknologi
informasi dan komunikasi.

1. Terwujudnya teknologi
inovatif bagi petani, nelayan,
dan pegawai.

1)

Dorongan penguasaan teknologi
inovatif bagi petani, nelayan, dan
pegawai.
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i.

Mendorong pengembangan
fasilitas media massa yang
representatif agar informasi
disampaikan lebih berkualitas.

i.

Mendorong proporsi masyarakat
pengguna teknologi informasi
dan komunikasi.

i.

Mendorong dan berperan dalam
meningkatkan penguasaan
teknologi inovatif bagi petani,
nelayan, dan pegawai untuk
meningkatkan produktivitas kerja
dan kesejahteraan mereka serta
mendorong peningkatan
ekonomi daerah.
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MISI IV :
Membangun Sistem Pelayanan Kesehatan yang Murah, Cepat, Ramah, dan Manusiawi

Tujuan
I. Meningkatkan
akses pelayanan
kesehatan yang
terjangkau di
seluruh wilayah
Kabupaten
Kepulauan
Talaud.

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

1. Terwujudnya pelayanan
kesehatan berbasis SPM dan
MDGs, dengan standar biaya
yang jelas dan terjangkau
secara ekonomi.

1) Peningkatan pelayanan kesehatan
berbasis SPM dan MDGs. Dengan
standar biaya yang jelas.

i. Meningkatkan pelayanan
kesehatan berbasis SPM dan
MDGs. Menetapakan standar
biaya yang jelas.

2. Tersedianya dokter ahli di
Rumah Sakit Umum Daerah
Mala dan Rumah Sakit
Bergerak Gemeh.

1) Peningkatan pelayanan kesehatan
bagi seluruh masyarakat kabupaten
kepulauan Talaud pada RSUD Mala
dan RS Bergerak Gemeh.

i. Meningkatkan pelayanan
kesehatan bagi seluruh warga
Kabupaten Kepulauan Talaud
melalui penyediaan dokter ahli
pada RSUD Mala dan RS Bergerak
Gemeh.

3. Tersedianya secara merata
dokter dan para medis di
setiap puskesmas.

1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan
secara merata pada seluruh
Puskesmas di Kabupaten Kepulauan
Talaud.

i. Meningkatkan pelayanan
kesehatan kepada seluruh warga
melalui penyediaan dokter di
semua Puskesmas.

4. Tersedianya tenaga bidan
yang profesional di setiap
desa.

1) Peningkatan pelayanan bagi ibu
hamil di setiap desa.

i. Meningkatkan pelayanan bagi ibu
hamil dan melahirkan di setiap
desa melalui penyediaan tenaga
bidan yang profesional

5. Terjaminnya ketersediaan
obat-obatan dan peralatan
medis.

1) Penyediaan obat-obatan dan
peralatan medis yang memadai di
Rumah sakit dan Puskesmas.

i. Mewujudkan penyediaan obatobatan dan peralatan medis yang
memadai di RSUD dan RS
Bergerak Gemeh serta seluruh
Puskesmas.
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Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

6. Terwujudnya kesejahteraan
bagi perawat dan tenaga
kesehatan lainnya di daerah
terpencil dan perbatasan.

1) Terwujudnya peningkatan
kesejahteraan perawat dan tenaga
kesehatan.

i. Menerapkan perlakuan insentif
khusus bagi perawat dan tenaga
kesehatan lainnya di daerah
terpencil dan perbatasan.

7. Terwujudnya peningkatan
kesejahteraan dokter dan
tenaga kesehatan.

1)

i. Meningkatkan kesejahteraan
dokter dan tenaga kesehatan.
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Peningkatan kesejahteraan dokter
dan tenaga kesehatan di
Kabupaten Kepulauan Talaud.
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MISI V :
Membangun Percepatan dan Peningkatan Infrastruktur

Tujuan
I. Meningkatkan
infrastruktur
pendidikan.

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

1. Terwijudnya standar
infrastruktur sekolahsekolah.

1) Pengembangan dan peningkatan
standar infrastruktur sekolahsekolah.

i. Mengembangkan berbagai upaya
untuk meningkatkan dan
memelihara fasilitas sekolahsekolah sehingga suasana belajar
menjadi lebih kondusif untuk
pencapaian prestasi peserta didik
yang lebih baik serta
pembentukan sikap dan perilaku
mereka.

2. Terwujudnya pengembangan
teknologi informasi
pendidikan.

1) Pengembangan teknologi informasi
pendidikan.

i. Mendorong pengembangan
pemanfaatan teknologi informasi
di sekolah-sekolah untuk
meningkatkan kemampuan
peserta didik dalam penguasaan
teknologi.

3. Meningkatnya sarana dan
mutu pendidikan nonformal.

1) Peningkatan jumlah sarana dan
mutu pendidikan nonformal.

1. Mengembangkan berbagai upaya
untuk meningkatkan dan
memelihara fasilitas sekolahsekolah sehingga suasana belajar
menjadi lebih kondusif untuk
pencapaian prestasi peserta didik
yang lebih baik serta
pembentukan sikap dan perilaku
mereka.
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Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

4. Terwujudnya akses
pendidikan yang berkualitas
di daerah terpencil dan
kawasan perbatasan.

1) Peningkatan dan perluasan akses
pendidikan yang berkualitas di
daerah terpencil dan kawasan
perbatasan.

i. Mengembangkan upaya untuk
meningkatkan akses
pendidikanyang berkualitas di
daerah terpencil dan kawasan
perbatasan dalam rangka
pemerataan pendidikan yang
berkualitas.

5. Terpenuhinya fasilitas
pendidikan (formal dan
informal).

1) Penambahan dan pemeliharaan
serta peningkatan fasilitas
pendidikan (formal dan informal).

i. Menambah dan memelihara serta
meningkatkan fasilitas pendidikan
(formal dan informal).

6. Meningkatnya kesejahteraan
pendidik dan tenaga
kependidikan.

1) Peningkatan kesejahteraan pendidik
dan tenaga kependidikan.

i. Mendorong upaya peningkatan
kesejahteraan pendidik dan
tenaga kependidikan untuk
meningkat kinerja mereka dalam
mencerdaskan masyarakat.

7. Meningkatnya jumlah dan
mutu fasilitas perpustakaan.

1) Peningkatan jumlah dan mutu
fasilitas perpustakaan.

i. Mendorong pengembangkan
jumlah dan kualitas perpustakaan
untuk meningkatkan minat baca
masyarakat dan penguasaan ilmu
pengetahuan.
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Tujuan

Sasaran
8. Terealisasinya pembangunan
sekolah kejuruan di bidang
kelautan/perikanan dan
ketehnikan.
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Strategi
1) Pembangunan sekolah kejuruan di
bidang kelautan/perikanan dan
ketehnikan.

Arah Kebijakan
i. Membangun sekolah kejuruan di
bidang kelautan/perikanan dan
ketehnikan.
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Tujuan

Sasaran

II. Meningkatkan
sarana dan
prasarana
kesehatan dalam
pencegahan dan
pemberantasan
penyakit.

1. Terwujudnya pengembangan
teknologi informasi
kesehatan.

1) Pengembangan teknologi informasi
kesehatan.

i. Mengimplementasikan teknologi
informasi kesehatan untuk tenaga
medis maupun staf kesehatan.

2. Meningkatnya mutu
pendidikan kesehatan
kejuruan.

1) Perluasan dan peningkatan jumlah
dan mutu pendidikan kesehatan
kejuruan.

i. Meningkatkan jumlah dan mutu
pendidikan kesehatan kejuruan.

3. Terwujudnya perhatian pada
fasilitas kesehatan (formal
dan informal).

1) Penambahan dan pemeliharaan
serta peningkatan fasilitas
kesehatan (formal dan informal).

i. Menambah dan melakukan
maintanance untuk peningkatan
fasilitas kesehatan (formal
danInformal).

4. Terwujudnya jumlah dan
mutu fasilitas laboratorium
berstandar internasional.

1) Peningkatan jumlah dan mutu
fasilitas laboratorium berstandar
internasional.

i. Meningkatkan jumlah dan mutu
fasilitas laboratorium berstandar
internasional.

1. Terwujudnya jalan dan
jembatan perkotaan dan
pedesaan.

1) Pembangunan dan peningkatan
jalan-jalan perkotaan dan pedesaan.

i. Mendorong dan berperan serta
dengan pemerintah pusat dan
Provinsi Sulawesi Utara dalam
meningkatkan jalan-jalan
perkotaan dan pedesaan untuk
memperlancar distribusi barang
dan jasa serta meningkatkan
ukuran perekonomian serta
menurunkan ekonomi biaya
tinggi.

III. Meningkatkan
sarana dan
prasarana untuk
kelancaran
perhubungan baik
lokal, antar
daerah maupun
dengan negara
tetangga.
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Strategi

Arah Kebijakan
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Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

2. Terwujudnya akses ke
sentra-sentra produksi
pertanian, perkebunan,
peternakan, dan perikanan.

1) Pembangunan dan peningkatan
akses ke sentra-sentra produksi
pertanian, perkebunan, peternakan,
dan perikanan.

i. Mendorong dan bekerjasama
dengan pemerintah pusat dan
Provinsi Sulut untuk
meningkatkan akses ke sentrasentra produksi pertanian,
perkebunan, peternakan, dan
perikanan untuk memudahkan
penjualan hasil-hasil produksi
serta mengurangi disparitasharga
hasil-hasil produksi tersebut
antara kota dan desa.

IV. Meningkatkan
sarana / prasarana
kelistrikan daerah.

1. Terciptanya pembangkit
tenaga listrik menggunakan
energi baru dan terbarukan.

1) Pembangunan pembangkit tenaga
listrik menggunakan energi baru
dan terbarukan seperti: matahari,
angin, arus laut dan lainnya.

i. Mendorong pemanfaatan energi
baru dan terbaharukan terutama
yang tersedia secara lokal dalam
pembangkit tenaga listrik yang
akan dibangun maupun yang
akan ditingkatkan.

V. Meningkatnya
ketersediaan air
minum/air bersih,
dan jaringan irigasi
untuk pengairan
lahan pertanian
bagi ketahanan
pangan daerah.

1. Terwujudnya fasilitas
pelayanan air bersih dan air
baku, serta jaringan irigasi
untuk pengairan lahan
pertanian demi ketahanan
pangan daerah.

1) Pembangunan dan peningkatan
fasilitas pelayanan air bersih dan air
baku, serta jaringan irigasi untuk
pengairan lahan pertanian demi
ketahanan pangan daerah.

i. Mendorong dan bekerjasama
dengan pemerintah pusat,
kabupaten/kota,dan pihak
swastauntuk penyediaan dan
peningkatan fasilitas pelayanan
air bersih dan air baku, serta
jaringan irigasi untuk pengairan
lahan pertanian demi ketahanan
pangan daerah.
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Tujuan
VI. Meningkatnya
kualitas
permukiman dan
perumahan,
sarana sanitasi,
air limbah,
persampahan dan
drainase.
VIII. Meningkatnya
sarana dan
prasarana
transportasi
darat, udara
dan laut.

IX. Memelihara dan
mengembangkan
potensi alam
daerah untuk
menjadi warisan
dunia.

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

1. Meningkatnya kualitas
permukiman dan
perumahan, fasilitas
kebersihan dan sanitasi.

1) Peningkatan kualitas permukiman
dan perumahan, penambahan dan
pemeliharaanfasilitas kebersihan
dan sanitasi.

i. Meningkatkan kualitas
permukiman dan perumahan,
menambah dan memelihara
fasilitas kebersihan dan sanitasi
serta mendorong masyarakat
untuk ikut serta memelihara
fasilitas kebersihan dan sanitasi.

1. Terwujudnya peningkatan
sarana dan prasarana
lalulintas darat.

1) Peningkatan sarana dan prasarana
lalulintas darat.

i. Meningkatkan sarana dan
prasarana lalulintas darat.

2. Terwujudnya peningkatan
Sarana dan prasarana
transportasi udara.

1) Peningkatan sarana dan prasarana
transportasi udara.

i. Membangun dan meningkatkan
sarana dan prasarana bandara
melonguane dan bandara
miangas.

3. Terwujudnya peningkatan
sarana dan prasarana
pelabuhan.

1) Peningkatan sarana dan prasarana
pelabuhan.

i. Meningkatkan sarana dan
prasarana pelabuhan penumpang
dan pelabuhan feri untuk
meningkatkan akses mobilisasi
orang dan barang di Kabupaten
Kepulauan Talaud.

1. Terwujudnya Pelestarian
peninggalan benda dan situs
bersejarah (CagarBudaya).

1) Pelestarian peninggalan benda dan
situs bersejarah (Cagar Budaya).

i. Melestarikan peninggalan benda
dan situs bersejarah (Cagar
Budaya).
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Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

2. Terwujudnya perlindungan
terhadap lingkungan hidup
dan pembangunan ruangruang terbuka umum.

1) Peningkatan dan pemeliharaan
lingkungan hidup dan ruang-ruang
terbuka umum.

i. Meningkatkan dan memelihara
lingkungan hidup dan ruangruang terbuka umum.

3. Terwujudnya taman-taman
rekreasi umum.

1) Pengembangan taman-taman
rekreasi umum.

i. Mendorong dan mengembangkan
fasilitas hiburan dan rekreasi
umum yang sudah ada termasuk
taman-taman rekreasi dan ruangruang terbuka umum untuk
sarana penyegaran masyarakat
dan sarana penarik wisatawan.

4. Terwujudnya peningkatan
sarana dan prasarana
pariwisata.

1) Peningkatan sarana dan prasarana
pariwisata.

i. Membangun dan meningkatkan
sarana dan prasarana pariwisata.

5. Terwujudnya infrastruktur
dan fasilitas daerah
perbatasan, rawan bencana
dan pulau-pulau kecil terluar
NKRI.

1) Pembangunan infrastruktur dan
fasilitas daerah perbatasan, rawan
bencana dan pulau-pulau kecil
terluar NKRI.

i. Membangun infrastruktur dan
fasilitas daerah perbatasan,
rawan bencana dan pulau-pulau
kecil terluar NKRI.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
RPJMD KAB. KEPL. TALAUD TAHUN 2014-2019

236

MISI VI :
Meningkatkan Peran Agama, Adat, Budaya dalam rangka Menciptakan Masyarakat Talaud yang Rukun dan Damai

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

I. Mengoptimalkan
pelestarian
budaya lokal dan
peran agama
untuk
mewujudkan
landasan etik dan
moral yang
mantap.

1. Meningkatnya peran
lembaga keagamaan dalam
kerukunan umat beragama

1) Pemantapan peran kelembagaan
keagamaan.

i. Mengembangkan upaya untuk
meningkatkan peran
kelembagaan agama sebagai
institusi yang mendorong
pengembangan iman dan
keselarasan hidup inter dan antar
umat beragama.

2. Meningkatnya fungsi pranata
sosial masyarakat (keluarga,
kepanduan, paguyuban).

1) Pemantapan fungsi pranata sosial
(keluarga, kepanduan, paguyuban).

i. Mendorong dan memfasilitasi
pengembangan fungsi pranata
sosial untuk menghasilkan
generasi yang mencintai
ketertiban, taat hukum, dan
saling menghargai.

II. Mewujudkan
kondisi aman,
damai, nyaman,
tertib dan disiplin.

1. Terwujudnya kearifan lokal
dalam menjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat.

1) Pemantapan kearifan lokal dalam
menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat.

i. Mendorong pengembangan
kearifan lokal serta budaya taat
hukum di kalangan masyarakat
untuk menciptakan kondisi
keamanan dan ketertiban yang
lebih kondusif.

2. Terwujudnya rasa saling
percaya dan hubungan
harmonis antar kelompok
masyarakat (etnik dan
budaya).

1) Peningkatan rasa saling percaya dan
hubungan harmonis antar kelompok
masyarakat (etnik dan budaya).

i. Mendorong pengembangan
kearifan lokal serta budaya taat
hukum di kalangan masyarakat
untuk menciptakan kondisi
keamanan dan ketertiban yang
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Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan
lebih kondusif

3. Meningkatnya Revitalisasi
Sistem Pertahanan
Keamanan Rakyat Semesta
(HANKAMRATA).

1) Revitalisasi Sistem Pertahanan
Keamanan Rakyat Semesta
(HANKAMRATA).

i. Melakukan revitalisasi
HANKAMRATA untuk memperkuat
hubungan antara masyarakat
dengan pihak keamanan dalam
rangka menjaga kedaulatan
negara dari gangguan yang
berasal dari luarmaupun dari
dalam negeri.

4. Meningkatnya pengamanan
dan keamanan di
kawasanperbatasan dan
pintu-pintu masuk dari
segala macam bentuk
kejahatan.

1) Peningkatan pengamanan dan
keamanan di kawasan perbatasan
dan pintu-pintu masuk dari segala
macam bentuk kejahatan.

i. Mendorong koordinasi antar
institusi-institusi yang
berhubungan dengan masalah
keamanan untuk mengamankan
wilayah perbatasan dari
gangguan-gangguan dan
mencegah masuknya pelaku
kejahatan trans nasional.
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Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

III. Mewujudkan
kesetaraan
gender.

1. Meningkatnya kesetaraan
gender dalam semua aspek
pembangunan.

1) Pemantapan kesetaraan gender
dalam semua aspek pembangunan.

i. Menciptakan sistem kehidupan
kemasyarakatan yang
menghargai kesetaraan gender
dan perlindungan terhadap kaum
perempuan.

IV. Meningkatnya
perlindungan
terhadap hak-hak
anak dan
perempuan serta
lansia.

1. Terwujudnya perlindungan
terhadap hak-hak anak.

1) Perlindungan terhadap hak-hak
anak.

i. Berperan aktif untuk melakukan
perlindungan terhadap hak-hak
anak.

2. Terwujudnya perlindungan
terhadap hak-hak
perempuan.

2) Perlindungan terhadap hak-hak
perempuan.

i. Mendorong dan memfasilitasi
institusi-institusi yang terlibat
aktif dalam perlindungan hak-hak
perempuan.

3. Terwujudnya perlindungan
terhadap hak-hak Lansia.

1) Perlindungan terhadap hak-hak
Lansia.

i. Berperan aktif untuk melakukan
perlindungan terhadap hak-hak
lansia.

1. Meningkatnya kesejahteraan
ekonomi dan sosial
masyarakat.

1) Peningkatan kesejahteraan ekonomi
dan sosial masyarakat .

i. Mendorong dan menfasilitasi
masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi dan sosial
melalui pendampingan dan
pengolahan sumber daya alam,
penciptaan lapangan pekerjaan
dan peningkatan produktifitas
kerja.

V. Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat untuk
menciptakan
masyarakat yang
rukun dan damai.
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VI.7. Arah

Kebijakan

Pembangunan

Daerah

Berbasis

Kewilayahan

(Kecamatan)
Integrasi perencanaan antara aspek sektoral dan kewilayahan merupakan
salah satu bagian dari isu utama Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam
mewujudkan sinergitas penyelenggaraan pembangunan dari tingkat nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota. Sinergitas dimaksud sekurang-kurangnya harus
dibuat dari mulai sasaran pembangunan hingga program pembangunan. Dengan
demikian,

Pembangunan

wilayah

nasional

diarahkan

pada

pemerataan

pembangunan di seluruh wilayah dengan mengoptimalkan potensi dan keunggulan
masing-masing wilayah serta memperhatikan daya dukung lingkungan. Di samping
itu pembangunan wilayah juga diarahkan untuk meningkatkan keterkaitan antar
daerah disertai dengan perbaikan distribusi manfaat pertumbuhan yang adil dan
proporsional.
Berdasarkan pada arah kebijakan pembangunan nasional yang berbasis
pada pembangunan kewilayahan, maka analisis dan perumusan kebijakan dalam
RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud ini juga memuat arah kebijakan yang dapat
memadukan aspek sektoral dan kewilayahan. Sasaran pembangunan jangka
menengah yang sifatnya sektoral didukung oleh analisis teknokratik berdimensi
kewilayahan dengan memperhatikan aspek geografi, demografi, capaian kinerja
makro pembangunan, dan aspek-aspek terpenting lainnya. Untuk mendukung
tujuan pemerataan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Talaud, maka tabel VI.2
berikut ini akan menguraikan tentang sasaran, strategi dan arah kebijakan
pembangunan

daerah

Kabupaten

Kepulauan

Talaud

berbasis

kewilayahan/kecamatan.
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Tabel VI.2.

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangungan Berbasis
Kewilayahan/Kecamatan

No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan

1

2

3

4

1

Kecamatan Melonguane
1. Terwujudnya
Kecamatan
Melonguane sebagai
pusat pemerintahan,
pusat pelayanan
pertahanan dan
keamanan
perbatasan,
pelayanan
pariwisata, dan
pengembangan
perikanan tangkap

1. Kecamatan
Melonguane
sebagai pusat
pemerintahan
Kabupaten
Kepulauan Talaud

2. Kecamatan
Melonguane
sebagai pusat
pertahanan dan
keamanan
perbatasan

3. Peningkatan
pelayanan
pariwisata di
Kecamatan
Melonguane

4. Pengembangan
perikanan tangkap
di Kecamatan
Melonguane
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Meningkatkan sarana dan
prasarana pemerintahan,
sumber daya aparatur, dan
infrastruktur publik sehingga
pelayanan prima dapat
terealisasi bagi seluruh
masyarakat Kabupaten
Kepulauan Talaud dan para
pendatang yang mengunjungi
Kota Melonguane
Menciptakan lingkungan yang
kondusif dalam Kota
Melonguane dan meningkatkan
kerjasama dengan instansi
vertikal, khususnya TNI dan
POLRI, dalam menjaga
keutuhan NKRI di wilayah
perbatasan
Meningkatkan sarana dan
prasarana pariwisata, sumber
daya manusia melalui pelatihan
tentang kepariwisataan,
mengembangkan lokasi
pariwisata yang potensial di
Kecamatan Melonguane, dan
bekerjasama dengan investor
yang bergerak di bidang
kepariwisataan serta promosi
pariwisata
Meningkatkan produksi dan
produktivitas perikanan tangkap
melalui peningkatan sarana dan
prasarana, peningkatan
pengetahuan dan ketrampilan
nelayan, peningkatan
pemasaran hasil perikanan, dan
peningkatan pengolahan hasil
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan
perikanan sebagai komoditi
unggulan daerah dengan
menggunakan teknologi tepat
guna (industri perikanan)

2. Meningkatnya
ketahanan pangan

Peningkatan
ketahanan pangan

1. Meningkatkan produksi dan
produktifitas tanaman ubi
khas Talaud melalui
perluasan dan pemanfaatan
areal perkebunan
2. Meningkatkan produksi dan
produktifitas tanaman padi di
Desa Tarun melalui
pemanfaatan areal sawah,
perbaikan sarana dan
prasarana irigasi, dan
pengadaan bibit unggul,
serta fasilitasi pemasaran
hasil

3. Meningkatnya
pelayanan dasar
bagi masyarakat

Peningkatan
pelayanan dasar di
bidang pendidikan,
kesehatan, dan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan

1. Meningkatkan mutu
pendidikan dasar dan
menengah melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
pendidikan, peningkatan
kompetensi pengajar, dan
peningkatan standar sekolah
menjadi sekolah berstandar
nasional
2. Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana rumah
sakit dan puskesmas,
penambahan tenaga medis
dan dokter, penyediaan
dokter ahli, dan mewujudkan
pelayanan kesehatan yang
murah, cepat dan ramah di
rumah
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan
sakit umum daerah dan
puskesmas, serta penyediaan
air bersih dalam Kota
Melonguane
3. Meningkatkan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Kota Menlonguane sebagai
Ibukota Kabupaten melalui
penataan kota, penyediaan
tempat pembuangan sampah
/tempat pembuangan akhir
(TPA), penyediaan tempat
pemakaman umum, dan
pembangunan pengaman
pantai untuk menanggulangi
bencana abrasi marin

2

Kecamatan Beo
1. Meningkatnya
pelayanan jasa dan
perdagangan di
Kecamatan Beo dan
terciptanya jaringan
transportasi laut
internasional yang
mendukung
perdagangan luar
negeri

1. Peningkatan
pelayanan jasa
dan perdagangan
di Kecamatan Beo

Meningkatkan pelayanan jasa
dan perdagangan melalui
penyiapan sarana dan prasarana
yang memadai, peningkatan
sumber daya manusia,
pengembangan Kota Beo
sebagai Kota Pendidikan di
Kabupaten Kepulauan Talaud
melalui penyediaan SDM dan
sarana-prasarana pendidikan
dan pengembangan Perguaruan
Tinggi di Kota Beo, dan
peningkatan sarana dan
prasarana perdagangan melalui
pembangunan pasar modern
2. Peningkatan
Mengembangkan sarana dan
jaringan
prasarana pelabuhan laut di
transportasi laut
Kecamatan Beo dan
menjadi pelabuhan menciptakan jaringan
laut internasional
perdagangan luar negeri dengan
yang mendukung
Negara Filipina
perdagangan luar
negeri
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan

2. Berkembangnya
perikanan tangkap
di Kecamatan Beo

Pengembangan
perikanan tangkap di
Kecamatan Beo

Mengembangkan sarana dan
prasarana perikanan tangkap di
Kota Beo dan meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan
nelayan untuk meningkatkan
produksi dan produktifitas
perikanan tangkap

3. Berkembangnya
pariwisata di
Kecamatan Beo

Pengembangan
pariwisata di
Kecamatan Beo

Meningkatkan pariwisata di
Kecamatan Beo melalui
penyediaan sarana dan
prasarana pariwisata yang
memadai dan peningkatan SDM
di bidang kepariwisataan

4. Meningkatnya
ketahanan pangan

Peningkatan
ketahanan pangan

Meningkatkan produksi dan
produktifitas tanaman padi di
kecamatan Beo melalui
perluasan dan pemanfaatan
areal sawah, perbaikan sarana
dan prasarana irigasi, dan
pengadaan bibit unggul, serta
fasilitasi pemasaran hasil

5. Meningkatnya
pelayanan dasar

Peningkatan
pelayanan dasar di
bidang pendidikan,
kesehatan, dan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan

1. Meningkatkan mutu
pendidikan dasar,
menengah dan tinggi melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
pendidikan, peningkatan
kompetensi pengajar, dan
peningkatan standar sekolah
dasar dan menengah
menjadi sekolah berstandar
nasional
2. Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
puskesmas, penambahan
tenaga medis, dan
mewujudkan pelayanan
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan
kesehatan yang murah,
cepat dan ramah di
puskesmas, serta
penyediaan air bersih dalam
Kota Beo
3. Meningkatkan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
Kota Beo penataan kota,
penyediaan tempat
pembuangan sampah
/tempat pembuangan akhir
(TPA), dan pembangunan
pengaman pantai untuk
menanggulangi bencana
abrasi marin serta tanggul
untuk mengatasi bencana
longsor wilayah sungai

3

Kecamatan Lirung
1. Meningkatnya
pelayanan jasa dan
perdagangan dan
pelayanan
transportasi laut di
Kecamatan Lirung

1. Peningkatan
pelayanan jasa
dan perdagangan
di Kecamatan
Lirung

Mengembangkan sarana dan
prasarana publik, khususnya
pembangunan jalan dan
jembatan yang
menguhubungkan semua desa
yang ada di Kecamatan Lirung
yang dapat meningkatkan
pelayanan jasa di Kecamatan
Lirung dan mengembangkan
pasar Lirung untuk
meningkatkan perdagangan di
Kecamatan Lirung

2. Peningkatan
pelayanan
transportasi laut di
Kecamatan Lirung

Meningkatkan sarana dan
prasarana pelabuhan laut untuk
menunjang Kota Lirung sebagai
Kota Perdagangan di Kabupaten
Kepulauan Talaud
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No

Sasaran
Pembangunan
2. Berkembangnya
pengolahan hasil
pertanian dan
perkebunan

Strategi
Pembangunan
Pengembangan
pengolahan hasil
pertanian dan
perkebunan

Arah Kebijakan
Pembangunan
1. Mengembangkan sarana dan
prasarana pertanian dan
perkebunan untuk
meningkatkan produksi dan
produktifitas
pertanian/perkebunan, dan
meningkatkan sarana dan
prasarana pengolahan hasil
pertanian/perkebunan
(kelapa, cengkeh dan pala)
dengan menggunakan
teknologi tepat guna, serta
peningkatan pengetahuan
dan ketrampilan kelompokkelompok masyarakat dalam
pengolahan hasil pertanian
dan perkebunan
2. Meningkatkan jumlah
investor yang bergerak di
bidang pengolahan hasil
pertanian dan perkebunan.

3. Berkembangnya
pariwisata di
Kecamatan Lirung

Pengembangan
pariwisata di
Kecamatan Lirung
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Meningkatkan pariwisata di
Kecamatan Lirung melalui
pembangunan sarana dan
prasarana publik, khususnya
akses menuju lokasi wisata,
melaksanakan pembangunan
dan renovasi sarana dan
prasarana pariwisata,
pelestarian budaya lokal sebagai
salah satu obyek wisata, dan
peningkatan pengetahuan dan
ketrampilan SDM di bidang
kepariwisataan, dan
pengembangan pariwisata
bahari, khususnya peningkatan
sarana dan prasarana pariwisata
di Pulau Sara Kecil dan Pulau
Sara Besar, serta kerjasama
dengan investor yang bergerak
di bidang kepariwisataan
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No

Sasaran
Pembangunan
4. Meningkatnya
pelayanan dasar

Strategi
Pembangunan
Peningkatan
pelayanan dasar di
bidang pendidikan,
kesehatan, dan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan

Arah Kebijakan
Pembangunan
1. Meningkatkan mutu
pendidikan dasar dan
menengah melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
pendidikan, peningkatan
kompetensi pengajar, dan
peningkatan standar sekolah
dasar dan menengah
menjadi sekolah berstandar
nasional
2. Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
puskesmas, penambahan
tenaga medis, dan
mewujudkan pelayanan
kesehatan yang murah,
cepat dan ramah di
puskesmas, serta
penyediaan air bersih di
Kecamatan Lirung
3. Meningkatkan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
Kota Lirung melalui penataan
kota, penyediaan tempat
pembuangan sampah
/tempat pembuangan akhir
(TPA), dan pembangunan
pengaman pantai untuk
menanggulangi bencana
abrasi marin
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No

Sasaran
Pembangunan

4

Kecamatan Kabaruan
1. Meningkatnya
pelayanan dasar

Strategi
Pembangunan

Peningkatan
pelayanan dasar di
bidang pendidikan,
kesehatan, dan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan

Arah Kebijakan
Pembangunan

1. Meningkatkan mutu
pendidikan dasar dan
menengah melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
pendidikan, peningkatan
kompetensi pengajar, dan
peningkatan standar sekolah
dasar dan menengah
menjadi sekolah berstandar
nasional
2. Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
puskesmas, penambahan
tenaga medis, dan
mewujudkan pelayanan
kesehatan yang murah,
cepat dan ramah di
puskesmas, serta
penyediaan air bersih di
Kecamatan Kabaruan
3. Meningkatkan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
melalui penataan kota
mangaran, penyediaan
tempat pembuangan sampah
/tempat pembuangan akhir
(TPA), dan pembangunan
pengaman pantai untuk
menanggulangi bencana
abrasi
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No

Sasaran
Pembangunan
2. Meningkatnya
produksi dan
produktivitas
pertanian/perkebun
an dan
meningkatnya
pelayanan
transportasi laut di
Kecamatan
Kabaruan

Strategi
Pembangunan
1. Peningkatan
produksi dan
produktifitas
pertanian/perkebu
nan

Arah Kebijakan
Pembangunan
1. Meningkatkan sarana dan
prasarana pertanian dan
perkebunan untuk
peningkatan produksi dan
produktifitas
pertanian/perkebunan,
khususnya tanaman
pala,kelapa dan cengkeh
2. Peningkatan akses menuju
lokasi pertanian dan
perkebunan melalui
pembangunan jalan produksi
3. Peningkatan pengetahuan
dan ketrampilan kelompokkelompok masyarakat dan
UKM dalam pengolahan hasil
pertanian dan perkebunan
(pala dan cengkeh)
4. Peningkatan akses jalan dan
jembatan dalam kondisi baik
(mantap) yang
menghubungkan semua desa
dalam Kecamatan Kabaruan
sehingga meningkatkan
mobilitas orang dan barang,
serta meminimalkan biaya,
tenaga dan waktu
transportasi penjualan hasil
pertanian dan perkebunan

2. Peningkatan
pelayanan
transportasi laut
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Peningkatan sarana dan
prasarana pelabuhan
penumpang dan pelabuhan feri
dalam mendukung mobilitas dan
perdagangan hasil pertanian dan
perkebunan di Kecamatan
Kabaruan
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No

5

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan

3. Berkembangnya
pariwisata di
Kecamatan
Kabaruan

Pengembangan
pariwisata di
Kecamatan Kabaruan

Meningkatkan sarana dan
prasarana pariwisata, SDM, dan
pelestarian budaya lokal sebagai
salah satu obyek wisata

4. Meningkatnya
produksi dan
produktivitas
perikanan di
Kecamatan
Kabaruan

1. Meningkatnya
produksi dan
produktifitas
perikanan air
tawar (budidaya
perikanan air
tawar)

Mengembangkan kolam-kolam
pemeliharaan ikan air tawar
dengan menggunakan bibit ikan
unggul, dan meninkgatkan
pemasaran hasil perikanan air
tawar

2. Meningkatnya
produksi dan
produktifitas
perikanan tangkap

Meningkatkan sarana dan
prasarana perikanan tangkap
untuk meningkatkan produksi
dan produktifitas perikanan
tangkap, dan meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan
kelompok-kelompok masyarakat
dalam pengolahan hasil dan
pemasaran

1. Pengembangan
Kecamatan Essang
sebagai kawasan
agropolitan

1. Mewujudkan Kecamatan
essang sebagai kawasan
agropolitan melalui
pengembangan salah satu
komoditi unggulan daerah
yaitu pisang abaka dengan
melaksanakan perluasan
areal perkebunan pisang
abaka untuk meningkatkan
produksi dan produktifitas
pisang abaka

Sasaran
Pembangunan

Kecamatan Essang
1. Berkembangnya
kawasan agropolitan
dan meningkatnya
pelayanan
transportasi laut di
Kecamatan Esaang
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan
2. Meningkatkan akses menuju
lokasi perkebunan pisang
abaka
3. Meningkatkan investor yang
bergerak di bidang
pengolahan serat pisang
abaka untukl meningkatkan
pemasaran hasil serta pisang
abaka
4. Meningkatkan pengetahuan
dan ketrampilan kelompokkelompok masyarakat dalam
pengolahan hasil serta
pisang abaka dengan
menggunakan teknologi
tepat guna untuk
meningkatkan pendapatan
masyarakat petani yang
mengolah serat pisang abaka

2. Meningkatnya
pelayanan
transportasi laut di
Kecamatan Essang

Meningkatnya sarana dan
prasarana pelabuhan laut
Essang untuk mendukung
pemasaran hasil pertanian dan
perkebunan, khususnya
pemasaran serat pisang abaka
dan hasil pengolahan serat
pisang abaka melalui teknologi
tepat guna

2. Berkembangnya
perikanan tangkap
di Kecamatan
Essang

Pengembangan
perikanan tangkap di
Kecamatan Essang

Meningkatkan sarana dan
prasarana perikanan tangkap
untuk peningkatan produksi dan
produktifitas perikanan tangkap

3. Meningkatnya
pelayanan dasar

Peningkatan
pelayanan dasar di
bidang pendidikan,
kesehatan, dan
keamanan dan

1. Meningkatkan mutu
pendidikan dasar dan
menengah melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan
kenyamanan
lingkungan

Arah Kebijakan
Pembangunan
pendidikan, dan peningkatan
kompetensi pengajar
2. Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
puskesmas, penambahan
tenaga medis, dan
mewujudkan pelayanan
kesehatan yang murah,
cepat dan ramah di
puskesmas, serta
penyediaan air bersih
3. Meningkatkan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
melalui penyediaan tempat
pembuangan sampah
/tempat pembuangan akhir
(TPA), dan pembangunan
pengaman pantai untuk
menanggulangi bencana
abrasi

6

Kecamatan Damau
1. Meningkatnya
produksi dan
produktifitas
pertanian dan
perkebunan
(tanaman cengkeh,
dan lain-lain)

Peningkatan produksi
dan produktifitas
pertanian dan
perkebunan (tanaman
cengkeh, dan lainlain)

1. Meningkatkan produksi dan
produktifitas tanaman
cengkeh dan lain-lain
melalui perluasan areal
pertanian dan perkebunan
dan pengadaan bibit unggul
untuk peremajaan tanaman.
2. Meningkatkan sarana dan
parasana pertanian dan
perkebunan, dan
peningkatan pengetahuan
dan ketrampilan masyarakat
petani dalam mengolah
lahan pertanian dan
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan
perkebunan melalui
sosialisasi dan pelatihan
2. Peningkatan akses menuju
perkebunan melalui
pembangunan jalan
produksi
4. Peningkatan pengetahuan
dan ketrampilan masyarakat
petani dalam pengolahan
hasil tanaman melalui
pemanfaatan teknologi tepat
guna untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat
5. Meningkatkan akses jalan
dan jembatan dalam kondisi
baik (mantap) di seluruh
desa di Kecamatan Damau
untuk meningkatkan
mobilitas orang dan barang
serta meminimalkan biaya,
tenaga dan waktu
pemasaran hasil pertanian
dan perkebunan

2. Meningkatnya
perikanan tangkap

Peningkatan produksi
dan produktifitas
perikanan tangkap di
Kecamatan damau

1. Peningkatan sarana dan
prasarana perikanan
tangkap untuk
meningkatkan produksi dan
produktifitas perikanan
tangkap
2. Peningkatan pengetahuan
dan ketrampilan masyarakat
nelayan dalam pengolahan
hasil perikanan dengan
menggunakan teknologi
tepat guna melalui
sosialisasi, pelatihan dan
pengadaan sarana dan
prasarana teknologi tepat
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan
guna untuk peningkatan
pendapatan masyarakat

3. Meningkatnya
pelayanan dasar

Peningkatan
pelayanan dasar di
bidang pendidikan,
kesehatan, dan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan

1. Meningkatkan mutu
pendidikan dasar dan
menengah melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
pendidikan, dan peningkatan
kompetensi pengajar
2. Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
puskesmas dan mewujudkan
pelayanan kesehatan yang
murah, cepat dan ramah di
puskesmas, serta
penyediaan air bersih
3. Meningkatkan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
melalui penyediaan tempat
pembuangan sampah
/tempat pembuangan akhir
(TPA), dan pembangunan
pengaman pantai untuk
menanggulangi bencana
abrasi

7

Kecamatan Salibabu
1. Terwujudnya
Kecamatan Salibabu
sebagai kawasan
minapolitan di
Kabupaten
Kepulauan Talaud

Kecamatan Salibabu
sebagai kawasan
minapolitan di
Kabupaten Kepulauan
Talaud
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1. Mewujudkan Kecamatan
Salibabu sebagai kawasan
minapolitan di Kabupaten
Kepulauan Talaud melalui
pembangunan sarana dan
prasarana pelabuhan
perikanan, peningkatan
sumber daya listrik, dan
pembangunan sarana dan
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan
prasarana perikanan berupa
pabrik es, cold storage,
pasar ikan, dan lain-lain
2. Meningkatkan akses
transportasi darat (jalan dan
jembatan dalam kondisi
baik/mantap) menuju dan
dari Kecamatan Salibabu
3. Meningkatkan kerjasama
dengan kecamatankecamatan lain yang
menjadi penyangga
perikanan untuk
pengembangan kawasan
minapolitan di Kecamatan
salibabu
4. Bekerjasama dengan daerah
lain dan negara asing
(Negara Filipina) dalam
pemasaran hasil perikanan
5. Meningkatkan pengetahuan
dan ketrampilan masyarakat
nelayan dalam mendukung
pengembangan kawasan
minapolitan melalui
sosialisasi dan pelatihan,
serta mendirikan sekolah
kejuruan di bidang
perikanan

2. Meningkatnya
produksi dan
produktifitas
pertanian dan
perkebunan,
khususnya
tanaman kelapa
dan pala

Peningkatan produksi
dan produktifitas
tanaman kelapa dan
pala
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1. Meningkatkan sarana dan
prasarana pertanian untuk
meningkatkan produksi dan
produktifitas tanaman kelapa
dan pala
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan
2. Meningkatkan pengetahuan
dan ketrampilan masyarakat
petani dalam pengolahan
hasil tanaman pala dan
kelapa dengan menggunakan
teknologi tepat guna untuk
meningkatkan pendapatan
masyarakat
3. Meningkatkan fasilitasi
pemasaran hasil tanaman
pala dan kelapa

3. Meningkatnya
pelayanan dasar

Peningkatan
pelayanan dasar di
bidang pendidikan,
kesehatan, dan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan

1. Meningkatkan mutu
pendidikan dasar dan
menengah melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
pendidikan, dan peningkatan
kompetensi pengajar
2. Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
puskesmas dan mewujudkan
pelayanan kesehatan yang
murah, cepat dan ramah di
puskesmas, serta
penyediaan air bersih
3. Meningkatkan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
melalui penyediaan tempat
pembuangan sampah
/tempat pembuangan akhir
(TPA), dan pembangunan
pengaman pantai untuk
menanggulangi bencana
abrasi
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No

Sasaran
Pembangunan

8

Kecamatan Kalongan
1. Meningkatnya
perikanan tangkap
dan budidaya
perikanan

2. Meningkatnya
produksi dan
produktifitas
pertanian dan
perkebunan,
khususnya
tanaman pala dan
cengkeh

Strategi
Pembangunan

1. Peningkatan
produksi dan
produktifitas
perikanan tangkap

Arah Kebijakan
Pembangunan

Meningkatkan produksi dan
produktifitas perikanan tangkap
melalui penyediaan sarana dan
prasarana perikanan tangkap,
dan peningkatan pengetahuan
dan ketrampilan masyarakat
nelayan dalam pengolahan hasil
perikanan

2. Peningkatan
produksi dan
produktifitas
budidaya
perikanan

Meningkatkan produksi dan
produktifitas budidaya
perikanan melalui perluasan
areal budidaya, penyediaan
sarana dan prasarana budidaya
perikanan, dan peninkgatan
pengetahuan dan ketrampilan
bagi kelompok masyarakat yang
mengusahakan budidaya
perikanan melalui sosialisasi
dan pelatihan, serta
meningkatkan fasilitasi
pemasaran hasil budidaya
perikanan

Peningkatan produksi
dan produktifitas
pertanian dan
perkebunan,
khususnya tanaman
pala dan cengkeh

1. Melaksanakan Perluasan
dan pemanfaatan lahan
pertanian pala dan cengkeh,
dan peremajaan tanaman
pala dan cengkeh dengan
menggunakan bibit unggul
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2. Meningkatkan pengetahuan
dan ketrampilan kelompok
masyarakat dalam
pengolahan hasil pertanian
pala dan cengkeh dengan
menggunakan teknologi
tepat guna
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan
3. Meningkatkan sarana dan
prasarana pertanian untuk
meningkatkan produksi dan
produktifitas tanaman pala
dan cengkeh, dan fasilitasi
pemasaran hasil pertanian
4. Meningkatkan akses
transportasi darat (jalan dan
jembatan dalam kondisi
baik/mantap) menuju dan
dari Kecamatan Kalongan

3. Meningkatnya
pelayanan dasar

Peningkatan
pelayanan dasar di
bidang pendidikan,
kesehatan, dan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan

1. Meningkatkan mutu
pendidikan dasar dan
menengah melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
pendidikan, dan peningkatan
kompetensi pengajar
2. Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
puskesmas dan mewujudkan
pelayanan kesehatan yang
murah, cepat dan ramah di
puskesmas, serta
penyediaan air bersih
3. Meningkatkan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
melalui penyediaan tempat
pembuangan sampah
/tempat pembuangan akhir
(TPA), dan pembangunan
pengaman pantai untuk
menanggulangi bencana
abrasi
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No

Sasaran
Pembangunan

9

Kecamatan Moronge
1. Meningkatnya
pelayanan dasar

Strategi
Pembangunan

Peningkatan
pelayanan dasar di
bidang pendidikan,
kesehatan, dan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan

Arah Kebijakan
Pembangunan

1. Meningkatkan mutu
pendidikan dasar dan
menengah melalui
penyediaan dan
peningkatan sarana dan
prasarana pendidikan, dan
peningkatan kompetensi
pengajar
2. Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan
melalui penyediaan dan
peningkatan sarana dan
prasarana puskesmas dan
mewujudkan pelayanan
kesehatan yang murah,
cepat dan ramah di
puskesmas, serta
penyediaan air bersih
3. Meningkatkan keamanan
dan kenyamanan
lingkungan melalui
penyediaan tempat
pembuangan sampah
/tempat pembuangan akhir
(TPA), dan pembangunan
pengaman pantai untuk
menanggulangi bencana
abrasi

2. Berkembangnya
industri rumah
tangga “kain
kerawang
moronge”

Pengembangan
industri rumah tangga
“kain kerawang
Moronge”
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Meningkatkan produksi kain
kerawang moronge melalui
penyediaan bahan baku,
pengembangan kelompok
masyarakat yang
mengusahakan produk kain
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan
kerawang moronge, melakukan
pembinaan manajemen
kelompok, dan fasilitasi
pemasaran hasil/produksi kain
kerawang moronge

10

3. Meningkatnya
produksi dan
produktifitas
perikanan darat

Peningkatan produksi
dan produktifitas
perikanan darat

Meningkatkan produksi dan
produktifitas perikanan darat
melalui perluasan areal kolam
ikan, penyediaan sarana dan
prasarana perikanan darat,
pendampingan dan peningkatan
pengetahuan dan ketrampilan
kelompok-kelompok masyarakat
pengelola perikanan darat, dan
fasilitasi pemasaran hasil
perikanan darat

4. Meningkatnya
produksi dan
produktifitas
pertanian/perkebun
an

Peningkatan produksi
dan produktifitas
pertanian/perkebunan

Meningkatkan produksi dan
produktifitas tanaman pala dan
cengkeh melalui perluasan dan
pemanfaatan areal pertanian,
penyediaan sarana dan
prasarana pertanian,
pembangunan dan peningkatan
akses jalan dan jembatan, dan
fasilitasi pemasaran hasil
pertanian/perkebunan

Kecamatan Melonguane Timur
1. Meningkatnya
pelayanan dasar

Peningkatan
pelayanan dasar di
bidang pendidikan,
kesehatan, dan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan

1. Meningkatkan mutu
pendidikan dasar dan
menengah melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
pendidikan, dan peningkatan
kompetensi pengajar
2. Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan melalui
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
puskesmas dan mewujudkan
pelayanan kesehatan yang
murah, cepat dan ramah di
puskesmas, serta
penyediaan air bersih
3. Meningkatkan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
melalui penyediaan tempat
pembuangan sampah
/tempat pembuangan akhir
(TPA), dan pembangunan
pengaman pantai untuk
menanggulangi bencana
abrasi

2. Meningkatnya
perikanan budidaya
dan perikanan
tangkap

1. Peningkatan
perikanan
budidaya

Meningkatkan produksi dan
produktifitas budidaya perikanan
air tawar melalui perluasan areal
kolam budidaya ikan dan
penyediaan bibit ikan unggul,
penyediaan sarana dan
prasarana budidaya ikan air
tawar, dan pendampingan
kelompok masyarakat serta
fasilitasi pemasaran hasil
budidaya perikanan air tawar

2. Peningkatan
perikanan tangkap

Meningkatkan produksi dan
produktifitas perikanan tangkap
melalui penyediaan sarana dan
prasarana perikanan tangkap,
pengolahan hasil perikanan
melalui sosialisasi,
pendampingan dan pelatihan
bagi kelompok masyarakat
nelayan, dan penggunanaan
teknologi tepat guna, serta
fasilitasi pemasaran hasil
perikanan tangkap
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan

3. Meningkatkan
produksi dan
produktifitas
pertanian/perkebun
an

Peningkatan produksi
dan produktifitas
pertanian/perkebunan

1. Meningkatkan produksi dan
produktifitas tanaman
kelapa melalui penyediaan
sarana dan prasarana
perkebunan, pengolahan
hasil kelapa dengan
menggunakan teknologi
tepat guna, dan fasilitasi
pemasaran hasil
2. Meningkatkan akses
transportasi darat (jalan dan
jembatan dalam kondisi
baik/mantap) menuju dan
dari Kecamatan Melonguane
Timur

4. Meningkatnya
ketahanan pangan

11

Peningkatan
ketahanan pangan

Meningkatkan produksi dan
produktifitas tanaman padi
melalui perluasan dan
pemanfaatan areal sawah,
penggunaan bibit padi unggul,
peningkatan sarana dan
prasarana irigasi, pendampingan
kelompok masyarakat petani
dan fasilitasi pemasaran hasil

Peningkatan
pelayanan dasar di
bidang pendidikan,
kesehatan, dan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan

1. Meningkatkan mutu
pendidikan dasar dan
menengah melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
pendidikan, dan peningkatan
kompetensi pengajar

Kecamatan Pulutan
1. Meningkatnya
pelayanan dasar

2. Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan
puskesmas dan mewujudkan
pelayanan kesehatan yang
murah, cepat dan ramah di
puskesmas, serta
penyediaan air bersih
3. Meningkatkan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
melalui penyediaan tempat
pembuangan sampah
/tempat pembuangan akhir
(TPA), dan pembangunan
pengaman pantai untuk
menanggulangi bencana
abrasi

2. Meningkatnya
perikanan tangkap

Peningkatan
perikanan tangkap

Meningkatkan produksi dan
produktifitas perikanan tangkap
melalui penyediaan sarana dan
prasarana perikanan tangkap,
pengolahan hasil perikanan
melalui sosialisasi,
pendampingan dan pelatihan
bagi kelompok masyarakat
nelayan, dan penggunanaan
teknologi tepat guna, serta
fasilitasi pemasaran hasil
perikanan tangkap

3. Terwujudnya
kawasan industri
sedang hasil
pertambangan
galian C, khususnya
material batu
bangunan

Peningkatan
pemanfaatan
kawasan
penambangan galian
C, khususnya
penambangan batu
bangunan

Meningkatkan pemanfaatan
potensi pertambangan batu
bangunan melalui penyiapan
infrastruktur pertambangan
batu bangunan, akses menuju
dan dari wilayah pertambangan,
dan penguatan kelembagaan
melalui sosialisasi
penambangan yang
berwawasan lingkungan kepada
seluruh masyarakat

4. Meningkatnya
produksi dan
produktifitas

Peningkatan produksi
dan produktifitas
pertanian/perkebunan

1. Meningkatkan produksi dan
produktifitas tanaman
kelapa dan pala melalui
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

pertanian/perkebun
an

Arah Kebijakan
Pembangunan
perluasan dan pemanfaatan
areal pertanian/perkebunan,
penyediaan sarana dan
prasarana
pertanian/perkebunan,
pengolahan hasil tanaman
pala dan kelapa dengan
menggunakan teknologi
tepat guna, dan fasilitasi
pemasaran hasil
2. Meningkatkan akses
transportasi darat (jalan dan
jembatan dalam kondisi
baik/mantap) menuju dan
dari Kecamatan Melonguane
Timur

12

Kecamatan Beo Selatan
1. Meningkatnya
pelayanan dasar

Peningkatan
pelayanan dasar di
bidang pendidikan,
kesehatan, dan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan

1. Meningkatkan mutu
pendidikan dasar dan
menengah melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
pendidikan, dan peningkatan
kompetensi pengajar
2. Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
puskesmas dan mewujudkan
pelayanan kesehatan yang
murah, cepat dan ramah di
puskesmas, serta
penyediaan air bersih
3. Meningkatkan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
melalui penyediaan tempat
pembuangan sampah
/tempat pembuangan akhir
(TPA), dan pembangunan
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan
pengaman pantai untuk
menanggulangi bencana
abrasi

2. Meningkatnya
produksi dan
produktifitas
pertanian/perkebun
an

Peningkatan produksi
dan produktifitas
pertanian/perkebunan

1. Meningkatkan produksi dan
produktifitas tanaman
kelapa dan pala melalui
perluasan dan pemanfaatan
areal pertanian/perkebunan,
penyediaan sarana dan
prasarana
pertanian/perkebunan,
pengolahan hasil tanaman
pala dan kelapa dengan
menggunakan teknologi
tepat guna, dan fasilitasi
pemasaran hasil
2. Meningkatkan akses
transportasi darat (jalan dan
jembatan dalam kondisi
baik/mantap) menuju dan
dari Kecamatan Beo Selatan

3. Meningkatnya
perikanan tangkap

Peningkatan
perikanan tangkap
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Meningkatkan produksi dan
produktifitas perikanan tangkap
melalui penyediaan sarana dan
prasarana perikanan tangkap,
pengolahan hasil perikanan
melalui sosialisasi,
pendampingan dan pelatihan
bagi kelompok masyarakat
nelayan, dan penggunanaan
teknologi tepat guna, serta
fasilitasi pemasaran hasil
perikanan tangkap
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No

Sasaran
Pembangunan

13

Kecamatan Beo Utara
1. Meningkatnya
pelayanan dasar

Strategi
Pembangunan

Peningkatan
pelayanan dasar di
bidang pendidikan,
kesehatan, dan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan

Arah Kebijakan
Pembangunan

1. Meningkatkan mutu
pendidikan dasar dan
menengah melalui
penyediaan dan peningkata
sarana dan prasarana
pendidikan, dan peningkatan
kompetensi pengajar n
2. Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
puskesmas dan mewujudkan
pelayanan kesehatan yang
murah, cepat dan ramah di
puskesmas, serta
penyediaan air bersih
3. Meningkatkan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
melalui penyediaan tempat
pembuangan sampah
/tempat pembuangan akhir
(TPA), dan pembangunan
tanggul untuk mengatasi
bencana longsor pada
bantaran sungai (abrasi) dan
pembangunan pengaman
pantai untuk menanggulangi
bencana abrasi marin)

2. Meningkatnya
perikanan tangkap,
perikanan budidaya,
dan konservasi
perairan dan laut
daerah

1. Peningkatan
perikanan tangkap
dan perikanan
budidaya

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
RPJMD KAB. KEPL. TALAUD TAHUN 2014-2019

Meningkatkan produksi dan
produktifitas perikanan tangkap
dan perikanan budidaya melalui
penguatan kelembagaan
kelompok masyarakat,
penyediaan sarana dan
prasarana perikanan tangkap
dan budidaya, pendampingan
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan
kelompok untuk pengolahan
hasil perikanan dengan
menggunakan teknologi tepat
guna, dan fasilitasi pemasaran
hasil

2. Peningkatan
konservasi
perairan dan laut
daerah

3. Meningkatnya
produksi dan
produktifitas
pertanian/perkebua
nan

Peningkatan produksi
dan produktifitas
pertanian/perkebunan

Meningkatnya konservasi
perairan dan laut daerah
melalui penyiapan sarana dan
prasarana konservasi perairan
dan laut daerah, penguatan
kelembagaan, dan peningkatan
pengetahuan dan ketrampilan
masyarakat melalui sosialisasi
1. Meningkatkan produksi dan
produktifitas tanaman
kelapa dan pala melalui
perluasan dan pemanfaatan
areal pertanian/perkebunan,
penyediaan sarana dan
prasarana
pertanian/perkebunan,
pengolahan hasil tanaman
pala dan kelapa dengan
menggunakan teknologi
tepat guna, dan fasilitasi
pemasaran hasil, serta
peningkatan produksi dan
produktifitas buah-buahan,
khususnya buah durian
2. Meningkatkan akses
transportasi darat (jalan dan
jembatan dalam kondisi
baik/mantap) menuju dan
dari Kecamatan Beo Utara
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No

Sasaran
Pembangunan

14

Kecamatan Rainis
1. Meningkatnya
pelayanan dasar

Strategi
Pembangunan

Peningkatan
pelayanan dasar di
bidang pendidikan,
kesehatan, dan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan

Arah Kebijakan
Pembangunan

1. Meningkatkan mutu
pendidikan dasar dan
menengah melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
pendidikan, dan peningkatan
kompetensi pengajar
2. Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
puskesmas dan mewujudkan
pelayanan kesehatan yang
murah, cepat dan ramah di
puskesmas, serta
penyediaan air bersih
3. Meningkatkan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
melalui penyediaan tempat
pembuangan sampah
/tempat pembuangan akhir
(TPA), dan pembangunan
pengaman pantai untuk
menanggulangi bencana
abrasi

2. Meningkatnya
perikanan tangkap
dan perikanan
budidaya

Peningkatan
perikanan tangkap
dan perikanan
budidaya
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Meningkatkan produksi dan
produktifitas perikanan tangkap
dan perikanan budidaya melalui
penguatan kelembagaan
kelompok masyarakat,
penyediaan sarana dan
prasarana perikanan tangkap
dan budidaya, pendampingan
kelompok untuk pengolahan
hasil perikanan dengan
menggunakan teknologi tepat
guna, dan fasilitasi pemasaran
hasil
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No

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan

3. Meningkatnya
produksi dan
produktifitas
pertanian dan
perkebunan

Peningkatan produksi
dan produktifitas
pertanian dan
perkebunan

Meningkatkan produksi dan
produktifitas tanaman kelapa,
cengkeh dan pala melalui
perluasan dan pemanfaatan
areal pertanian/perkebunan,
penyediaan sarana dan
prasarana
pertanian/perkebunan,
pengolahan hasil tanaman pala,
cengkeh dan kelapa dengan
menggunakan teknologi tepat
guna, dan fasilitasi pemasaran
hasil, serta pembangunan dan
peningkatan akses menuju areal
perkebunan melalui
pembangunan jalan produksi

4. Meningkatnya
ketahanan pangan

Peningkatan
ketahanan pangan
daerah

1. Meningkatnya produksi dan
produktifitas tanaman padi
di Kecamatan Rainis melalui
perluasan dan pemanfaatan
areal sawah, perbaikan dan
penambahan sarana dan
prasarana irigasi,
pengadaan bibit unggul,
penguatan kelembagaan
kelompok masyarakat
melalui pendampingan,
sosialisasi dan pelatihan,
dan fasilitasi pemasaran
hasil

Sasaran
Pembangunan

2. Peningkatan produksi dan
produktifitas kacang tanah
melalui pemanfaatan dan
perluasan areal perkebunan
kacang tanah, penggunaan
bibit unggul dan fasilitasi
pemasaran hasil
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No

15

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan

5. Terwujudnya
kawasan industri
sedang hasil
pertambangan
galian C, khususnya
material batu
bangunan

Peningkatan
pemanfaatan
kawasan
penambangan galian
C, khususnya
penambangan batu
bangunan

Meningkatkan pemanfaatan
potensi pertambangan batu
bangunan melalui penyiapan
infrastruktur pertambangan
batu bangunan, akses menuju
dan dari wilayah pertambangan,
dan penguatan kelembagaan
melalui sosialisasi
penambangan yang
berwawasan lingkungan kepada
seluruh masyarakat

6. Berkembangnya
pariwisata di
Kecamatan Rainis

Pengembangan
pariwisata di
Kecamatan Rainis

Meningkatkan pariwisata di
Kecamatan Rainis melalui
penyediaan sarana dan
prasarana pariwisata yang
memadai

7. Berkembangnya
industri rumah
tangga pembuatan
emping melinjo di
Kecamatan Rainis

Pengembangan
industri kecil (industri
rumah tangga) di
Kecamatan Rainis

Mengembangkan industri kecil
(industri rumah tangga)
pembuatan emping melinjo di
Kecamatan Rainis melalui
penyediaan sarana dan
prasarana industri kecil rumah
tangga pembuatan emping
melinjo (penyediaan dan
pemanfaatan sarana dan
prasarana teknologi tepat
guna), penguatan kelembagaan
melalui sosialisasi dan pelatihan
bagi kelompok masyarakat, dan
fasilitasi pemasaran hasil

Kecamatan Tampan’amma
1. Meningkatnya
pelayanan dasar

Peningkatan
pelayanan dasar di
bidang pendidikan,
kesehatan, dan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
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1. Meningkatkan mutu
pendidikan dasar dan
menengah melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
pendidikan, dan peningkatan
kompetensi pengajar
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan
2. Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
puskesmas dan mewujudkan
pelayanan kesehatan yang
murah, cepat dan ramah di
puskesmas, serta
penyediaan air bersih
3. Meningkatkan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
melalui penyediaan tempat
pembuangan sampah
/tempat pembuangan akhir
(TPA), dan pembangunan
pengaman pantai untuk
menanggulangi bencana
abrasi

2. Meningkatnya
produksi dan
produktifitas
pertanian dan
perkebunan

Peningkatan produksi
dan produktifitas
pertanian dan
perkebunan
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Meningkatkan produksi dan
produktifitas tanaman kelapa,
cengkeh dan pala melalui
perluasan dan pemanfaatan
areal pertanian/perkebunan,
penyediaan sarana dan
prasarana pertanian/
perkebunan, pengolahan hasil
tanaman pala, cengkeh dan
kelapa dengan menggunakan
teknologi tepat guna,
pembangunan dan peningkatan
jalan dan jembatan menuju
kecamatan tanpan‟amma
melalui kerjasama dengan
Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara untuk pembangunan
akses tersebut dimana wilayah
ini berada pada ruas jalan
provinsi, serta fasilitasi
pemasaran hasil
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No

16

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan

3. Meningkatnya
perikanan tangkap
dan perikanan
budidaya

Peningkatan
perikanan tangkap
dan perikanan
budidaya

Meningkatkan produksi dan
produktifitas perikanan tangkap
dan perikanan budidaya melalui
penguatan kelembagaan
kelompok masyarakat,
penyediaan sarana dan
prasarana perikanan tangkap
dan budidaya, pendampingan
kelompok untuk pengolahan
hasil perikanan dengan
menggunakan teknologi tepat
guna, dan fasilitasi pemasaran
hasil

4. Meningkatnya
ketahanan pangan

Peningkatan
ketahanan pangan
daerah

Meningkatnya produksi dan
produktifitas tanaman
hortikultura (buah-buahan, bijibijian, sayur-sayuran, dan
umbi-umbian) melalui perluasan
dan pemanfaatan areal,
penyediaan sarana dan
prasarana, penguatan
kelembagaan kelompok
masyarakat melalui
pendampingan, sosialisasi dan
pelatihan, dan fasilitasi
pemasaran hasil, serta
peningkatan akses menuju dan
dari areal perkebunan melalui
pembangunan jalan produksi

Kecamatan Essang Selatan
1. Meningkatnya
pelayanan dasar

Peningkatan
pelayanan dasar di
bidang pendidikan,
kesehatan, dan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
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1. Meningkatkan mutu
pendidikan dasar dan
menengah melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
pendidikan, dan peningkatan
kompetensi pengajar
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan
2. Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
puskesmas dan mewujudkan
pelayanan kesehatan yang
murah, cepat dan ramah di
puskesmas, serta
penyediaan air bersih
3. Meningkatkan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
melalui penyediaan tempat
pembuangan sampah
/tempat pembuangan akhir
(TPA), dan pembangunan
pengaman pantai untuk
menanggulangi bencana
abrasi

2. Meningkatnya
perikanan budidaya

Peningkatan produksi
dan produktifitas
perikanan budidaya
serta pengolahan
hasil perikanan
budidaya

Meningkatkan produksi dan
produktifitas perikanan
budidaya melalui pengadaan
sarana dan prasarana perikanan
budidaya, perluasan dan
pemanfaatan areal budidaya
perikanan, penguatan
kelembagaan kelompok
masyarakat melalui sosialisasi,
pendampingan dan pelatihan,
dan pengolahan hasil perikanan
melalui pemanfaatan teknologi
tepat guna, serta fasilitasi
pemasaran hasil perikanan
budidaya

3. Meningkatnya
produksi dan
produktifitas
pertanian/perkebun
an

Peningkatan produksi
dan produktifitas
pertanian/perkebunan
, khususnya serat
pisang abaka

Meningkatkan produksi dan
produktifitas pertanian/
perkebunan, khususnya serat
pisang abaka, melalui
pengembangan dan
pemanfaatan areal
pertanian/perkebunan pisang
abaka, pengadaan bibit pisang
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan
abaka, penguatan kelembagaan
kelompok masyarakat petani
pisang abaka, pengolahan serat
pisang abaka dengan
menggunakan teknologi tepat
guna, dan fasilitasi pemasaran
hasil melalui promosi dan
kerjasama dengan investor

4. Meningkatnya
ketahanan pangan

17

Peningkatan
ketahanan pangan
daerah

Meningkatnya produksi dan
produktifitas tanaman
hortikultura melalui perluasan
dan pemanfaatan areal,
penyediaan sarana dan
prasarana, penguatan
kelembagaan kelompok
masyarakat melalui
pendampingan, sosialisasi dan
pelatihan, dan fasilitasi
pemasaran hasil

Peningkatan
pelayanan dasar di
bidang pendidikan,
kesehatan, dan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan

1. Meningkatkan mutu
pendidikan dasar dan
menengah melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
pendidikan, dan peningkatan
kompetensi pengajar

Kecamatan Gemeh
1. Meningkatnya
pelayanan dasar

2. Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
Rumah Sakit Bergerak
Gemeh dan puskesmas,
penyediaan dokter dan
tenaga medis serta dokter
ahli, dan mewujudkan
pelayanan kesehatan yang
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan
murah, cepat dan ramah di
rumah sakit dan puskesmas,
serta penyediaan air bersih
3. Meningkatkan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
melalui penyediaan tempat
pembuangan sampah
/tempat pembuangan akhir
(TPA), dan pembangunan
pengaman pantai untuk
menanggulangi bencana
abrasi

2. Meningkatnya
ketahanan pangan

Peningkatan
ketahanan pangan
daerah

Meningkatnya produksi dan
produktifitas tanaman
hortikultura, khususnya
tanaman padi dan coklat
melalui perluasan dan
pemanfaatan areal, penyediaan
sarana dan prasarana
(khususnya tanaman padi:
perluasan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
irigasi), penguatan
kelembagaan kelompok
masyarakat melalui
pendampingan, sosialisasi dan
pelatihan, dan fasilitasi
pemasaran hasil

3. Meningkatnya
produksi dan
produktifitas
pertanian dan
perkebunan

Peningkatan produksi
dan produktifitas
pertanian dan
perkebunan

Meningkatkan produksi dan
produktifitas tanaman kelapa,
cengkeh,pala, dan pisang abaka
melalui perluasan dan
pemanfaatan areal
pertanian/perkebunan,
penyediaan sarana dan
prasarana pertanian/
perkebunan, pengolahan hasil
dengan menggunakan teknologi
tepat guna, pembangunan dan
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan
prasarana pertanian/
perkebunan, pengolahan hasil
dengan menggunakan teknologi
tepat guna, pembangunan dan
peningkatan jalan dan jembatan
menuju kecamatan Gemeh
melalui kerjasama dengan
Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara untuk pembangunan
akses tersebut dimana wilayah
ini berada pada ruas jalan
provinsi, serta fasilitasi
pemasaran hasil

4. Meningkatnya
perikanan budidaya

Peningkatan produksi
dan produktifitas
perikanan budidaya
serta pengolahan
hasil perikanan
budidaya

Meningkatkan produksi dan
produktifitas perikanan
budidaya melalui pengadaan
sarana dan prasarana perikanan
budidaya, perluasan dan
pemanfaatan areal budidaya
perikanan, penguatan
kelembagaan kelompok
masyarakat melalui sosialisasi,
pendampingan dan pelatihan,
dan pengolahan hasil perikanan
melalui pemanfaatan teknologi
tepat guna, serta fasilitasi
pemasaran hasil perikanan

5. Berkembangya
pariwisata

Pengembangan
pariwisata di
Kecamatan Gemeh

Melaksanakan pengembangan
wisata budaya melalui
pembangunan sarana dan
prasarana kepariwisataan,
penyiapan SDM di bidang
kepariwisataan, peningkatan
akses transportasi ke lokasi
wisata, pemberdayaan
masyarakat melalui pelestarian
budaya, promosi dan kerjasama
dengan para investor pelaku
pariwisata, serta penguatan
kelembagaan melalui sosialisasi,
pendampingan dan pelatihan
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No

18

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan

Kecamatan Nanusa
1. Meningkatnya
pelayanan dasar

Peningkatan
pelayanan dasar di
bidang pendidikan,
kesehatan, dan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan

1. Meningkatkan mutu
pendidikan dasar dan
menengah melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
pendidikan, dan peningkatan
kompetensi pengajar
2. Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
puskesmas dan mewujudkan
pelayanan kesehatan yang
murah, cepat dan ramah di
puskesmas, serta
penyediaan air bersih
3. Meningkatkan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
melalui penyediaan tempat
pembuangan sampah
/tempat pembuangan akhir
(TPA), dan pembangunan
pengaman pantai untuk
menanggulangi bencana
abrasi

2. Meningkatnya
perikanan tangkap,
perikanan budidaya,
dan konservasi
perairan dan laut
daerah

1. Peningkatan
perikanan tangkap
dan perikanan
budidaya
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Meningkatkan produksi dan
produktifitas perikanan tangkap
dan perikanan budidaya melalui
penguatan kelembagaan
kelompok masyarakat,
penyediaan sarana dan
prasarana perikanan tangkap
dan budidaya, pendampingan
kelompok untuk pengolahan
hasil perikanan dengan
menggunakan teknologi tepat
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan
guna, dan fasilitasi pemasaran
hasil

2. Peningkatan
konservasi
perairan dan laut
daerah

Meningkatnya konservasi
perairan dan laut daerah
melalui penyiapan sarana dan
prasarana konservasi perairan
dan laut daerah, penguatan
kelembagaan, dan peningkatan
pengetahuan dan ketrampilan
masyarakat melalui sosialisasi

3. Meningkatnya
ketahanan pangan

Peningkatan
ketahanan pangan
daerah

Meningkatnya produksi dan
produktifitas tanaman
hortikultura melalui perluasan
dan pemanfaatan areal,
penyediaan sarana dan
prasarana, penguatan
kelembagaan kelompok
masyarakat melalui
pendampingan, sosialisasi dan
pelatihan, dan fasilitasi
pemasaran hasil

4. Meningkatnya
produksi dan
produktifitas
pertanian dan
perkebunan

Peningkatan produksi
dan produktifitas
pertanian dan
perkebunan

Meningkatkan produksi dan
produktifitas tanaman kelapa,
cengkeh dan pala melalui
perluasan dan pemanfaatan
areal pertanian/perkebunan,
penyediaan sarana dan
prasarana
pertanian/perkebunan,
pengolahan hasil tanaman pala,
cengkeh dan kelapa dengan
menggunakan teknologi tepat
guna, dan fasilitasi pemasaran
hasil

5. Berkembangnya
pariwisata

Pengembangan
pariwisata di
Kecamatan Nanusa

Melaksanakan pengembangan
wisata bahari dan budaya
melalui pembangunan sarana
dan prasarana kepariwisataan,
penyiapan SDM di bidang
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan
kepariwisataan, peningkatan
akses transportasi ke lokasi
wisata (Pulau Intata, Pulau
Karatung, dan Pulau Kakorotan),
pemberdayaan masyarakat
melalui pelestarian budaya,
promosi dan kerjasama dengan
para investor pelaku pariwisata,
serta penguatan kelembagaan
melalui sosialisasi,
pendampingan dan pelatihan

6. Meningkatnya
pertahanan –
keamanan daerah
perbatasan dan
pulau-pulau kecil
terluar

19

Peningkatan
pertahanan –
keamanan di daerah
perbatasan dan
pulau-pulau kecil
terluar

Meningkatkan pertanahan –
keamanan di daerah perbatasan
dan pulau-pulau kecil terluar
NKRI (Pulau Marampit, Pulau
Intata dan Pulau Kakorotan)
melalui penyiapan sarana dan
prasarana pertahanan –
keamanan, kerjasama dengan
pihak TNI dan POLRI,
peningkatan wawasan
kebangsaan bagi seluruh
masyarakat kecamatan nanusa
melalui sosialisasi dan pelatihan,
serta pembentukan dan
pemberdayaan kelompok Garda
Batas

Peningkatan
pelayanan dasar di
bidang pendidikan,
kesehatan, dan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan

1. Meningkatkan mutu
pendidikan dasar dan
menengah melalui
penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
pendidikan, dan peningkatan
kompetensi pengajar

Kecamatan Miangas
1. Meningkatnya
pelayanan dasar

2. Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan melalui
penyediaan dan peningkatan
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan
sarana dan prasarana
puskesmas dan mewujudkan
pelayanan kesehatan yang
murah, cepat dan ramah di
puskesmas, serta
penyediaan air bersih

2. Meningkatnya
pertahanan –
keamanan daerah
perbatasan dan
pulau kecil terluar

Peningkatan
pertahanan –
keamanan di daerah
perbatasan dan pulau
kecil terluar

Meningkatkan pertanahan –
keamanan di daerah perbatasan
dan pulau kecil terluar NKRI
(Pulau Miangas) melalui
penyiapan sarana dan prasarana
pertahanan – keamanan,
kerjasama dengan pihak TNI
dan POLRI, peningkatan
wawasan kebangsaan bagi
seluruh masyarakat Kecamatan
Miangas melalui sosialisasi dan
pelatihan, serta pembentukan
dan pemberdayaan kelompok
Garda Batas

3. Meningkatnya
perikanan budidaya
dan perikanan
tangkap

Peningkatan produksi
dan produktifitas
perikanan budidaya
dan perikanan
tangkap

Meningkatkan produksi dan
produktifitas perikanan tangkap
dan perikanan budidaya melalui
penguatan kelembagaan
kelompok masyarakat,
penyediaan sarana dan
prasarana perikanan tangkap
dan budidaya, pendampingan
kelompok untuk pengolahan
hasil perikanan dengan
menggunakan teknologi tepat
guna, dan fasilitasi pemasaran
hasil

4. Terbangunnya
kerjasama
perdagangan

Pembangunan
kerjasama
perdagangan dengan
Negara Filipina

Bekerjasama denga Pemerintah
Pusat untuk peningkatan status
dari BCA (Border Crossing Area)
menjadi BTA (Border Trade
Area) yang dapat melegalkan
dan memperluas kerjasama
perdagangan antara Kabupaten
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No

Sasaran
Pembangunan

Strategi
Pembangunan

Arah Kebijakan
Pembangunan
Kepulauan Talaud dengan
Negara Filipina. Peningkatan
pembangunan transportasi laut
dan udara menjadi prioritas
utama untuk mendukung proses
kerjasama tersebut.
Selanjutnya, perlu dilakukan
peningkatan kapasitas
kelembagaan melalui sosialisasi,
pendampingan dan pelatihan
untuk mendukung kerjasama
lintas batas.

5. Meningkatnya
ketahanan pangan

Peningkatan
ketahanan pangan

Meningkatkan produksi dan
produktifitas umbi-umbian khas
Pulau Miangas untuk ketahanan
pangan melalui pemanfaatan
areal pertanian/perkebunan

6. Berkembangnya
pariwisata

Pengembangan
pariwisata di
Kecamatan Miangas

Melaksanakan pengembangan
wisata bahari dan budaya
melalui pembangunan sarana
dan prasarana kepariwisataan,
penyiapan SDM di bidang
kepariwisataan, peningkatan
akses transportasi ke lokasi
wisata (Pulau Miangas),
pemberdayaan masyarakat
melalui pelestarian budaya,
promosi dan kerjasama dengan
para investor pelaku pariwisata,
serta penguatan kelembagaan
melalui sosialisasi,
pendampingan dan pelatihan
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