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BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

a. Permasalahan terkait Program Pembangunan Daerah

Permasalahan pada bagian ini dirumuskan berdasarkan telaahan sasaran pokok

RPJPD Kabupaten Flores Timur periode 2017-2022, hasil evaluasi RPJMD

Tahun 2012-2016 yang disinergikan dengan kebijakan politik Bupati dan Wakil

Bupati terpilih kurun waktu 2017-2022.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah maka dapat

dirumuskan beberapa permasalahan Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kemandirian orang muda Flores Timur;

2. Kurangnya lapangan kerja;

3. Adanya gejala semakin menurunnya karakter orang muda dan wawasan

kebangsaan;

4. Rendahnya kualitas layanan pendidikan;

5. Rendahnya derajat Kesehatan masyarakat;

6. Rendahnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial;

7. Masih rendahnya peran dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;

8. Masih rendahnya kinerja transportasi;

9. Rendahnya pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas

ekonomi, sosial dan budaya;

10. Meningkatnya resiko akibat bencana;

11. Menurunnya kualitas lingkungan hidup;

12. Menurunnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;

13. Rendahnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota;

14. Kurangnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal;

15. Menurunnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah;

16. Menurunnya kelestarian sumberdaya hayati laut;

17. Menurunnya produksi perikanan;

18. Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik;

19. Kurang stabilnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kesadaran

politik dan hukum;

20. Penyelenggaraan pemerintahan yang belum sepenuhnya bersih dan efektif.
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b. Permasalahan terkait penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

1. Layanan Urusan Wajib Dasar

1) Pendidikan;

 Pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Bertambahnya Penduduk anak usia sekolah

dasar sampai menengah  setiap tahun memberikan pengaruh yang

signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas

dan terjangkau untuk masyarakat. Dari aspek  mutu pendidikan

mengindikasikan bahwa mutu pendidikan belum merata untuk setiap

wilayah, sehingga terjadi kecendrungan penduduk usia sekolah

khususnya usia sekolah menengah bersekolah lintas wilayah. Hal ini

menggambarkan pelayanan pendidikan tidak seimbang;

 Jumlah  dan kualitas sarana prasana pendidikan masih kurang dan

belum memenuhi standar serta belum mewadahi kebutuhan tumbuh

kembang anak. Selain itu fasilitas penunjang pendidikan termasuk

pengembangan laboratorium dan perpustakaan sebagai sarana minat

dan budaya baca belum memadai;

 Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pengembangan wajib belajar 12

tahun terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum

berjalan sesuai harapan;

 Kompetensi dan jumlah tenaga pendidik kurang memadai;

 Rendahnya pemanfaatan IT (Teknologi Informasi) bagi guru dan

siswa;

 Persaingan kompetensi kemampuan siswa dalam skala nasional dan

internasional dalam bernalar, analisa kritis, dan kreativitas masih relatif

rendah;

 Masih rendahnya aksesibilitas Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan masyarakat, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan

Perguruan Tinggi serta sumberdaya pendukung.

2) Kesehatan;

 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) hamil

dan melahirkan relatif tinggi, serta adanya kecenderungan

meningkatnya kejadian kehamilan remaja di bawah usia 20 tahun;

 Kerawanan gizi yang ditunjukkan dengan masih banyaknya ibu hamil

mengalami kondisi kurang energi khronis, masih terdapat bayi dan

balita dalam keadaan gizi buruk dan gizi kurang;
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 Belum optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan,

sebagai implikasi kurang optimalnya fungsi dan peran petugas

kesehatan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat;

 Masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan dasar di

puskesmas dan jaringannya;

 Masih rendahnya kualitas tenaga kesehatan, serta masih terbatasnya

kuantitas tenaga kesehatan dengan basis ilmu tertentu seperti gizi,

kesehatan lingkungan dan manajemen kesehatan;

 Adanya penyakit endemik yang berjangkit dan sulit dikendalikan

karena pengaruh perubahan cuaca seperti infeksi saluran pernapasan

akut, demam berdarah, penyakit infeksi khronis seperti TBC, HIV dan

malaria;

 Menurunnya kualitas hidup penduduk usia lanjut karena mengidap

penyakit tidak menular seperti penyakit hipertensi esensial, jantung,

diabetes melitus dan kanker akibat pola hidup masyarakat yang tidak

sehat.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Infrastruktur memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pembangunan terus

dilaksanakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas

dan kuantitas infrastruktur. Namun demikian, upaya-upaya itu belum

mampu menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan

infrastruktur daerah.

Infrastruktur belum mampu memberi dukungan maksimal terhadap

upaya menciptakan transportasi yang aman, efisien dan efektif.

Permasalahan transportasi darat adalah tingginya tingkat kerusakan jalan

akibat longsor dan banjir, rendahnya akses jalan menuju kantong-kantong

produksi serta minimnya ketersediaan sarana transportasi darat untuk

daerah pedalaman. Sementara itu permasalahan transportasi laut adalah

belum memadainya kualitas sarana dan daya tampung ruang kota.

Sedangkan permasalahan transportasi udara adalah panjang landasan yang

tidak memungkinkan untuk didarati jenis pesawat terbang berukuran

besar. Berbagai permasalahan transportasi di atas memberikan dampak

terhadap mahalnya biaya dan tidak efektifnya transportasi.

Daya dukung sumber air baku untuk mendukung aktivitas sosial

ekonomi masyarakat belum optimal. Saluran irigasi belum mampu

memenuhi kebutuhan air bagi kegiatan budidaya pertanian. Masih
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tersedia lahan potensial yang cukup untuk perluasan areal budidaya

pertanian namun belum terlayani jaringan irigasi teknis. Selain itu

ketersediaan air baku juga belum mampu mengatasi kebutuhan air

bersih yang terus meningkat sejalan dengan terus bertambahnya jumlah

penduduk.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

Kebutuhan akan perumahan layak huni dan lingkungan permukiman

yang berkualitas juga belum teratasi secara optimal. Pemenuhan kebutuhan

hunian layak  masih dihadapkan pada  rendahnya tingkat keterjangkauan

rumah layak bagi masyarakat. Masih banyak masyarakat berpenghasilan

rendah menetap pada rumah tidak layak huni dan sebagiannya tidak

memiliki rumah (sharing rumah, kontrak/sewa dan lain lain). Kebutuhan

akan rumah bagi masyarakat terus meningkat yang tidak diiringi dengan

kemampuan memiliki rumah sehingga meningkatkan jumlah rumah

tangga sharing. Hal ini memberikan dampak pada penurunan kualitas

rumah dan menciptakan rumah tidak layak huni baru.

Minimnya ketersediaan sarana prasarana dasar memberikan

dampak pada tidak berkurangnya lingkungan kumuh bahkan

memungkinkan terciptanya lingkungan kumuh baru. Kinerja pelayanan

air bersih/minum masih perlu ditingkatkan dalam rangka mencapai target

universal access. Demikian juga pada sektor  sanitasi yang meliputi

limbah domestik, sampah dan drainase. Prasarana pemukiman lain seperti

jalan lingkungan, talud pengaman permukiman dari longsor dan abrasi

serta ketersediaan listrik juga belum menunjukan kinerja optimal sehingga

memberi dampak pada penurunan kualitas lingkungan.

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;

 Pengamanan dan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Flores

Timur perlu ditingkatkan;

 Perlu diadakan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan

Nasional;

 Konflik sosial antar kampung, batas wilayah dan hak ulayat perlu

dicegah.

6) Sosial.

 Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar bagi Pemberdayaan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih kurang dan

belum optimal peran berbagai pihak termasuk masyarakat dalam
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memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial

masyarakat yang belum efektif;

 Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum

berkembang maksimal;

 Pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia,

didukung prasarana yang memadai dan berkualitas, serta dengan

mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat

untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial belum

berjalan seperti yang diharapkan;

 Pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja relatif tinggi.

2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1) Tenaga Kerja;

Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi dengan perkembangan

lapangan kerja yang terbatas, faktor keterbatasan keterampilan,

kecakapan tenaga kerja yang kurang sesuai dengan sektor ekonomi yang

membutuhkannya, pengembangan potensi-potensi lokal sebagai sumber

investasi yang berkontribusi terhadap terbukanya lapangan kerja belum

maksimal, dan pencari kerja yang ingin bekerja diluar daerah belum

terorganisir dengan baik.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;

- Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama

dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal;

- Penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan

dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum

memadai;

- Penerapan Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan

perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran belum

optimal;

- Lembaga perlindungan dan pemberdayaan  perempuan dan anak

yang ada belum banyak berperan secara maksimal;

- Fasilitas sarana prasarana publik yang tersedia belum semuanya

responsif gender.

3) Pangan;

- Produksi pangan beras hanya mencukupi 5-6 bulan;

- Proporsi konsumsi pangan belum merata;

- Daya beli masyarakat yang terbatas.



RPJMD IV-6

Belum meratanya ketersediaan, konsumsi dan akses pangan. Hal tersebut

disebabkan karena tingginya ketergantungan pangan beras dibandingkan

pangan utama lainnya,  proporsi konsumsi karbohidrat melebihi standart

dan belum diimbangi dengan proporsi konsumsi pangan protein dan lemak

serta rendahnya daya beli masyarakat.

4) Lingkungan Hidup;

Berbagai aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan menyebabkan

menurunnya kualitas lingkungan hidup. Tingkat kerusakan ekosistem

laut di Kabupaten Flores Timur tinggi yang diakibatkan oleh illegal

fishing dan destructive fishing. Aktivitas penambangan liar, illegal

logging, pembakaran hutan dan alih fungsi lahan di sekitar sumber mata

air juga turut memberi dampak pada kerusakan lingkungan hidup.

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau masih belum sesuai dengan proporsi

30% luas  kota sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pelaksanaan

pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal.

Aktivitas pembangunan tidak memperhatikan arahan pemanfaatan ruang.

5) Pertanahan;

Permasalahan pembangunan pada bidang pertanahan di Kabupaten Flores

Timur adalah sengketa status tanah dan minimnya kepemilikan tanah

pemerintah daerah. Sengketa status tanah ini disebabkan oleh kurangnya

kepastian status hukum tanah. Selain itu, permasalahan lain di bidang

pertanahan adalah minimnya ketersediaan tanah milik pemerintah daerah.

Kondisi ini sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di bidang

sarana prasarana umum dan pemerintahan.

6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- Kurangnya pendampingan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan

desa/kelurahan dan kelompok usaha ekonomi perdesaan;

- Dukungan data dan model pemberdayaan lembaga dan kelompok

usaha ekonomi produktif yang belum tertata secara baik;

- Model pemberdayaan yang masih sektoral dan belum terpadu;

- Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum optimal;

- Teknologi Tepat Guna belum dimanfaatkan secara optimal.

7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

 Rendahnya partisipasi pria (suami) dalam program KB;

 Masih banyak kehamilan dengan “4 terlalu” yaitu terlalu muda, terlalu

tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat;
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 Minimnya tenaga penyuluh KB dengan dasar keilmuan di bidang

kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;

 Terbatasnya ketersediaan alat kontrasepsi;

 Pengambilan keputusan untuk ber-KB bagi Pasangan Usia Subur

masih sangat bergantung pada keputusan keluarga;

 Kurangnya dukungan lintas sektor dalam KB;

 Upaya pengakhiran masa reproduksi bagi pasangan dengan jumlah

anak lebih dari 4 (empat) atau usia ibu lebih dari 35 tahun dengan

metode operasi wanita dan metode operasi pria, belum dilaksanakan

secara optimal, baik dari aspek biaya, tenaga penyuluh, dan tim

kesehatan.

8) Komunikasi dan Informatika;

 Pembangunan jaringan Internet yang belum menjangkau seluruh

wilayah Kabupaten Flores Timur;

 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh birokrasi

terutama untuk peningkatan pelayanan publik belum optimal.

9) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

 Kurangnya penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya

manusia KUMKM;

 Belum adanya kerja sama antar koperasi , UKM dan lembaga

keuangan (Perbankan);

 Belum tersedianya  regulasi yang mengatur tentang  penyaluran

dana bergulir;

 Rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola dan kesadaran

anggota koperasi.

 Belum optimalnya penguatan kapasitas kelembagaan, bantuan

permodalan, kesadaran berkoperasi  serta motivasi  pelaku usaha.

Hal ini disebabkan karena kurangnya pendampingan, minimnya

bantuan permodalan, rendahnya kesadaran berkoperasi dan

motivasi kewirausahaan pelaku usaha, belum tersedianya regulasi

yang mendukung serta belum terbangunnya kerjasama yang baik

antara pemerintah, perbankan, koperasi, pelaku usaha dan lembaga

lainnya.

10) Penanaman Modal;

Jumlah investor tidak bertambah karena infrastruktur strategis belum

memadai dan kurangnya promosi serta kerjasama.



RPJMD IV-8

11) Kepemudaan dan Olah Raga;

 Belum optimalnya peran pemuda, lingkungan pendidikan yang

berkarakter berlandaskan pada sekolah yang kondusif, guru yang

penyemangat, orangtua yang terlibat aktif, masyarakat yang sangat

peduli, organisasi profesi yang berkontribusi besar dari berbagai pihak;

 Terbatasnya sumber daya pada bidang keolahragaan baik itu olahraga

pendidikan, olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi;

 Belum tersedianya data dasar kepemudaan, sumber daya kepemudaan,

model pembinaan dan pengembangan organisasi.

12) Kebudayaan

 Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan

tradisi, kehidupan seni,  yang masih melekat dan tumbuh dalam

kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta

kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga

keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk

menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai

dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;

 Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat

berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor

kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang

kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;

 Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta

pemberdayaan lembaga budaya untuk kepentingan diplomasi budaya

sehingga meningkatkan citra diri, harkat dan martabat bangsa dalam

pergaulan dunia;

 Belum adanya perlindungan hukum bagi aset kebudayaan baik yang

fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual

bangsa.

3. Layanan Urusan Pilihan

1) Pariwisata;

- Belum berkembangnya wisata bahari;

- Kurangnya promosi objek wisata;

- Destinasi pariwisata belum dikembangkan secara maksimal:

2) Pertanian;

- Kecenderungan menurunnya produksi pertanian tanaman pangan

selama 3 (tiga) tahun terakhir;
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- Kurangnya pemahaman petani terhadap penerapan teknologi

pengolahan tanah dan pasca panen;

- Meningkatnya konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian;

- Keterbatasan luas lahan tanaman padi dan jaringan irigasi pertanian

berpotensi melemahnya produksi tanaman  padi terhadap tanaman

pangan utama lainnya yang tidak membutuhkan pengairan;

- Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian belum berkorelasi

dengan inovasi teknologi panca usaha tani terutama varietas unggul

dan penerapan teknologi budidaya, rekayasa kelembagaan dan

dukungan kebijakan pemerintah;

- Belum tertatanya lahan pertanian secara baik. Pengusahan tanaman

pertanian dalam I (satu) hektar luas lahan pertanian  lebih dari 1 (satu)

jenis tanaman.

3) Perdagangan;

- Belum meratanya ketersediaan prasarana pasar di setiap kecamatan;

- Belum tertibnya ketersediaan data dan informasi tentang komoditi

perdagangan yang keluar dari dan masuk ke dalam wilayah Flores

Timur;

- Masih rendahnya daya saing produk daerah.

Belum terbangunnya sistim informasi dan akses pemasaran produk

unggulan daerah

4) Perindustrian;

- Sarana dan prasarana penunjang industri belum memadai;

- Belum optimalnya penciptaan iklim usaha yang kondusif;

- Penggunaan alat teknologi tepat guna bagi IKM masih rendah;

- Penguasaan teknologi masih kurang;

Belum optimalnya penguatan kapasitas kelembagaan dan kelompok

industri . Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendampingan kelompok

industri kecil dan menengah secara terpadu dan berkelanjutan.

5) Kelautan dan Perikanan;

- Peningkatan produksi perikanan belum diikuti dengan penggunaan

sarana tangkap yang ramah lingkungan;

- Belum berkembangnya budidaya perikanan laut dan air tawar;

- Sarana dan prasarana penunjang untuk mengoptimalkan pemanfaatan

potensi perikanan masih terbatas;

- Keterbatasan tenaga penyuluh dan penyuluhan perikanan;

- Maraknya  kasus pencurian ikan (illegal fishing);
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- Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom) dan zat-zat

kimia seperti potassium, sianida dan zat aditief lainnya masih

banyak;

- Tingginya penangkapan biota/mamalia laut yang dilindungi;

- Masih banyak kegiatan penambangan pasir laut dan pengrusakan

terumbu karang;

- Masih banyak terjadi penebangan hutan mangrove;

- Masih tingginya pencemaran laut melalui pembuangan limbah rumah

tangga maupun limbah lainnya.

Pengelolaan sumberdaya laut belum dilaksanakan secara lestari dan

berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh masih tingginya kasus illegal

fishing dan destructive fishing, penggunaan sarana tangkap  tidak ramah

lingkungan serta  kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga

kelestarian  sumber daya laut.

4. Fungsi Penunjang Urusan

1) Perencanaan pembangunan;

 Koordinasi, sinergitas, sinkronisasi, dan harmonisasi semua dokumen

perencanaan tingkat pemerintah Kabupaten Flores Timur belum

optimal;

 Perencanaan yang berbasis elekronik dan Internet belum terlaksana

dengan baik.

 Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana masih tinggi;

2) Keuangan;

 Laporan keuangan OPD belum tepat waktu;

 Belum optimalnya pengelolaan aset daerah;

 Opini BPK terhadap laporan keuangan masih WDP;

 Belum diterapkan perencanaan dan penganggaran terpadu;

 Persentase porsi PAD terhadap pendapatan daerah masih rendah;

 Persentase SILPA masih relatif  tinggi;

 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung

tidak seimbang.

3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

 Kualitas SDM ASN relatif  masih rendah;

 Jumlah ASN tidak seimbang dengan beban kerja;

 Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal masih

terbatas;
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 Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

struktural masih terbatas;

 Pengelolaan data kepegawaian masih manual;

 Jumlah jabatan fungsional masih sangat terbatas.

4. Pemerintahan Umum

 Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum

merata;

 Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah

berbasis elektronik dan internet (electronic Government, e-Gov) belum

optimal;

 Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai

kasus hukum di daerah masih kurang;

 Pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal;

 Penegakan supremasi hukum masih lemah;

 Kerja sama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung

perekonomian rakyat belum maksimal;

 Kerjasama dengan pihak luar negeri dengan implementasi yang lebih

bermanfaat bagi masyarakat masih kurang;

 Kualitas dan kuantitas jejaring kerja sama dengan daerah lain, swasta

baik di dalam negeri maupun di luar negeri belum optimal;

 Kapasitas aparatur pemerintah belum optimal berdasarkan tingkat

kompetensi, kemampuan teknis dan mekanisme birokrasi

dalam manajemen pembangunan dan pengelolaan keuangan

pemerintah Kabupaten Flores Timur belum optimal;

 Sistem pembiayaan tambahan penghasilan yang berbasis kinerja masih

belum terlaksana dengan baik;

 Kelurahan dan kecamatan belum berperan optimal dalam pelayanan

dan pelaksanaan pembangunan;

 Transparansi pengelolaan pemerintahan belum memadai;

 Pelayanan publik masih memerlukan perbaikan di semua lini.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di

kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan

bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa  datang. Suatu kondisi/kejadian yang

menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan
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masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan yang terkait dengan

program pembangunan daerah (prioritas utama), yang disinergikan  dengan isu

global, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini.

Tabel. 4.1
Isu yang Menjadi Agenda Pembangunan Global, Nasional dan Regional

SDGs Nasional Provinsi NTT
(2016 – 2030) (2015 – 2019) (2013 – 2018)

[1] [2] [3]

17 Tujuan / Agenda SDGs Nawacita (9 Agenda
Strategis Prioritas) :

8 Agenda (Program)

1. Menghapus kemiskinan
dalam segala bentuknya
dimanapun

1. Menghadirkan kembali
negara untuk melindungi
segenap bangsa dan
memberikan rasa aman
kepada seluruh warga
Negara;

1. Agenda Peningkatan
Kualitas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Keolahragaan

2. Mengakhiri kelaparan,
mencapai keamanan pangan
dan perbaikan gizi, dan
memajukan pertanian
berkelanjutan;

2. Membuat Pemerintah
selalu hadir dengan
membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis, dan
terpercaya;

2.Agenda Pembangunan
Kesehatan

3. Memastikan hidup yang
sehat dan memajukan
kesejahteraan bagi semua orang
di semua usia;

3. Membangun Indonesia dari
Pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka
negara kesatuan;

3.Agenda Pemberdayaan
Ekonomi Kerakyatan dan
Pengembangan Pariwisata

4. Memastikan kualitas
pendidikan yang inklusif dan
adil serta mempromosikan
kesempatan belajar seumur
hidup bagi semua;

4. Memperkuat kehadiran
negara dalam melakukan
reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas
korupsi, bermartabat, dan
terpercaya;

4.   Agenda Pembenahan
sistem hukum dan
birokrasi daerah

5. Mencapai kesetaraan gender
dan memberdayakan semua
perempuan dan anak
perempuan;

5. Meningkatkan kualitas
hidup manusia dan
masyarakat Indonesia.

5.   Agenda Percepatan
Pembangunan
Infrastruktur Berbasis Tata
Ruang dan Lingkungan
Hidup

6. Memastikan ketersediaan dan
pengelolaan air dan sanitasi
bagi yang berkelanjutan bagi
semua.

6. Meningkatkan
produktivitas rakyat dan daya
saing di pasar Internasional
sehingga bangsa Indonesia
bisa maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa Asia
lainnya.

6.   Agenda Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

7. Memastikan akses ke energi
yang terjangkau, dapat
diandalkan, berkelanjutan dan
modern bagi semua;

7. Mewujudkan kemandirian
ekonomi dengan
menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.

7.   Agenda
PembangunanPerikanan
dan Kelautan.
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SDGs Nasional Provinsi NTT
(2016 – 2030) (2015 – 2019) (2013 – 2018)

[1] [2] [3]

17 Tujuan / Agenda SDGs Nawacita (9 Agenda
Strategis Prioritas) :

8 Agenda (Program)

8.  Mempromosikan
pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan inklusif,
kesempatan kerja yang penuh
dan produktif serta pekerjaan
yang layak bagi semua;

8. Melakukan revolusi
karakter bangsa.

8.    Agenda Khusus:

9. Membangun infrastruktur
yang tangguh, menggalakkan
industrialisasi yang
berkelanjutan dan inklusif dan
mengembangkan inivasi;

9. Memperteguh
kebhinekaan  dan
memperkuat restorasi sosial
Indonesia.

- penanggulangan
kemiskinan,

10. Mengurangi ketimpangan
didalam dan diantara negara –
negara;

- pembangunan daerah
perbatasan,

11. Membuat kota dan
permukiman menjadi inklusif,
aman, tangguh dan
berkelanjutan.

- pembangunan daerah
kepulauan dan

12. Memastikan pola konsumsi
dan produksi yang
berkelanjutan;

- pembangunan daerah
rawan bencana

13. Mengambil tindakan segera
untuk memerangi perubahan
iklim dan dampak –
dampaknya;

14. Menghemat dan menjaga
kesinambungan dalam
menggunakan samudera, laut
dan sumber daya untuk
pembangunan yang
berkelanjutan;

15. Melindungi, memulihkan
dan meningkatkan pemanfaatan
berkelanjutan ekosistem darat,
mengelola hutan secara
berkelanjutan, memerangi
disertifikasi, dan menghentikan
degradasi tanah cadangan serta
menghentikan hilangnya
keanekaragaman hayati;

16. Mendorong kehidupan
masyarakat yang damai dan
inklusif untuk pembangunan
berkelanjutan, menyediakan
akses terhadap keadilan bagi
semua dan membangun institusi
yang efektif, akuntabel dan
inklusif di semua tingkatan;
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SDGs Nasional Provinsi NTT
(2016 – 2030) (2015 – 2019) (2013 – 2018)

[1] [2] [3]

17 Tujuan / Agenda SDGs Nawacita (9 Agenda
Strategis Prioritas) :

8 Agenda (Program)

17. Memperkuat sarana
pelaksanaan dan merevitalisasi
kemitraan global untuk
pembangunan berkelanjutan.

Sejalan dengan isu global, nasional dan provinsi NTT, serta memerhatikan permasalahan

utama yang harus diselesaikan selama kurun waktu  2017-2022, maka dirumuskan

isu strategis Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

1) Peningkatan produksi, produktivitas dan pemasaran hasil pertanian;

2) Perlindungan dan pelestarian sumberdaya laut yang bersinergi dengan pengembangan

kawasan konservasi dan perlindungan biota/ mamalia  laut;

3) Penciptaan lapangan kerja baru melalui usaha mikro, kecil dan menengah serta

perluasan kesempatan kerja  melalui penguatan iklim investasi;

4) Kurang didorongnya pengembangan kewirausahan, industri berbasis sumber daya

lokal yang menyerap tenaga kerja lokal;

5) Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan;

6) Aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan;

7) Ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan belum memadai;

8) Ketersediaan dan kualitas sarana prasarana kesehatan belum memadai;

9) Masih tingginya pertumbuhan penduduk;

10) Penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran;

11) Kualitas  tata kelola pemerintahan yang kurang optimal atau belum menerapkan

prinsip-prinsip  dasar tata kelola pemerintahan yang baik;

12) Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi;

13) Ketersediaan air baku;

14) Kualitas dan kuantitas perumahan dan lingkungan permukiman;

15) Lingkungan hidup;

16) Pengendalian pemanfaatan ruang;

17) Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa serta peningkatan

kapasitas aparatur desa dan pemberdayaan masyarakat.


