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LLAAMMPPIIRRAANN  PPEERRAATTUURRAANN  BBUUPPAATTII  BBOOGGOORR    

  NNOOMMOORR              ::    1100  TTAAHHUUNN  22001144  

  TTAANNGGGGAALL        ::      3300      MMEEII  22001144    

                              
 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 

 

  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Dalam rangka mempercepat tujuan pembangunan nasional 

yang diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945, pemberlakuan otonomi daerah yang 

bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk 

menggali seluruh potensi wilayah yang ada, senantiasa diupayakan 

untuk semakin efektif dan efisien. Untuk mendukung upaya 

pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota dalam 

melaksanakan pembangunan, perencanaan merupakan bagian yang 

paling penting bagi daerah untuk merumuskan arah, tujuan, 

kebijakan serta strategi yang akan digunakan dalam perjalanannya 

melayani dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk 

hidup lebih baik.  Salah satu perencanaan jangka pendek yang wajib 

dilakukan oleh pemerintah daerah tertuang dalam dokumen Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

  Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 

perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Bogor tahun 

2015 tidak dapat dipisahkan dari perencanaan tahun 2015 di tingkat  

Provinsi Jawa Barat dan nasional. Disamping itu, perencanaan tahun 

2015 merupakan bagian dari tahapan ketiga rencana pembangunan 

jangka panjang daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 

Nomor 27), dan tahun kedua dari perencanaan pembangunan jangka 

menengah periode tahun 2013-2018. 
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  Sehubungan dengan tengah disusunnya dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor 

tahun 2013-2018, dimana berdasarkan  Pasal 76 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa 

Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi dan Peraturan Daerah 

tentang RPJMD Kabupaten/Kota ditetapkan paling lama 6 (enam) 

bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik, maka jadwal penetapan 

RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2015 mendahului penetapan RPJMD 

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Bahwa dalam penyusunan 

RKPD Tahun 2015 harus mempedomani isi RPJMD, maka 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, 

disebutkan dalam Lampiran I Bab V, bahwa bagi daerah yang sedang 

menyusun RPJMD, maka untuk menjaga kesinambungan 

penyelenggaraan pemerintahan dan menghindari kekosongan 

rencana pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat 

menggunakan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif tahun 

pertama yang disusun dalam Rancangan Awal RPJMD sebagai 

landasan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 yang 

nantinya akan ditetapkan menjadi tahun pertama dari indikasi 

rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan RPJMD yang 

akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengacu pada ketentuan 

tersebut, maka penyusunan RKPD Tahun 2015 mempedomani 

substansi Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2013-2018.  

   Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

Tahun 2015, ketentuan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa 

Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2015 sebagai penjabaran 

dari RPJMD dengan tahapan sebagai berikut: (1) persiapan 

penyusunan RKPD, (2) menyusunan rancangan awal RKPD, (3) 

penyusunan rancangan RKPD, (4) pelaksanaan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD, (5) perumusan 
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rancangan akhir RKPD, dan (6) penetapan RKPD.  Dalam ayat (2) 

disebutkan bahwa penyusunan RKPD harus selaras dan konsisten 

dengan prioritas, sasaran, dan program yang telah ditetapkan untuk 

tahun 2015 dalam RPJMD. Adapun ketentuan ayat (3) disebutkan 

bahwa penyusunan RKPD mengacu pada sasaran dan prioritas 

bidang pembangunan nasional dan arah kebijakan pembangunan 

nasional. 

  Dalam rangka penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bogor 

Tahun 2015, pendekatan yang ditempuh dalam tahapan-tahapan 

penyusunan tersebut adalah pendekatan partisipatif, bottom up dan 

top down, teknokratis serta politik dengan tetap memperhatikan 

upaya pemecahan masalah secara faktual, yang utama berkembang 

di masyarakat. Dokumen Rancangan Akhir RKPD Tahun 2015 

dijadikan landasan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) 

SKPD/Kecamatan tahun 2015, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas 

Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun Anggaran 2015, 

dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015, sehingga diharapkan 

terwujud konsistensi antara prioritas dan sasaran pembangunan, 

rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator 

kinerja dan pagu indikatif dalam seluruh dokumen perencanaan 

pembangunan tahun 2015 tersebut.  

  Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan jangka 

menengah, substansi RKPD Tahun 2015 diarahkan untuk 

mendukung tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu 

“Mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di 

Indonesia”. Untuk mewujudkan visi tersebut, seluruh upaya dan 

perencanaan yang disusun dalam Rancangan RPJMD Kabupaten 

Bogor tahun 2013-2018 khususnya tahun kedua, seluruhnya 

diadopsi dalam RKPD Tahun 2015. Substansi utama yang 

dipedomani terutama diarahkan untuk mencapai target yang diusung 

dalam 25 penciri termaju Kabupaten Bogor. Disamping itu, upaya 

yang sungguh-sungguh juga dilakukan dalam rangka mencapai 

kriteria-kriteria pelayanan pemerintahan daerah, baik dari aspek 

pencapaian kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, maupun 

daya saing daerah. Hal lain yang harus didorong dalam perencanaan 

pembangunan tahun 2015 adalah upaya untuk merealisasikan 

standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan secara nasional, 
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serta upaya untuk mencapai target-target Millenium Development 

Goals (MDG’s) yang telah menjadi kesepakatan internasional.  

  Disamping itu, substansi perencanaan pembangunan 

Kabupaten Bogor tahun 2015 diarahkan dalam rangka terwujudnya 

sinkronisasi antara prioritas pembangunan nasional dan provinsi 

Jawa Barat dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bogor, 

sehingga sinergi pembangunan antar pusat dan daerah dalam 

lingkup kewenangan pemerintahan dapat dirasakan oleh masyarakat 

pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Bogor pada khususnya. 

 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan RKPD Tahun 2015 

  Dasar hukum yang dijadikan pedoman dan secara langsung 

terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) tahun 2015 adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4464); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4741);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4816);  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana 

tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21  
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Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 

310); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

517); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 

(Berita Negara Repunlik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8  Seri 

E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 

tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat    Tahun 2010 

Nomor 24 Seri E); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa 

Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 64); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);  

28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor  35 Tahun 2014 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 35 

Seri E); 
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan yang Menjadi kewenangan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 

7); 

30. Peraturan Daerah kabupaten Bogor Nomor 9 tahun 2008 tentang 

Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tahun 

2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 

Nomor 37); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor  Tahun 

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang 

Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37). 

 

1.3 Hubungan Antar Dokumen 

  Dalam rangka mewujudkan sinergi perencanaan 

pembangunan daerah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan 

nasional sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen 

RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2015 disusun dengan memperhatikan 

hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik 

tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang mendukung 

perencanaan pembangunan tahun 2015. Sinergi pembangunan 
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tahunan Kabupaten Bogor khususnya dengan perencanaan 

pembangunan tahunan nasional ditunjukkan dengan dipedomaninya 

isu-isu strategis nasional dan prioritas pembangunan nasional tahun 

2015, dengan tetap memperhatikan kondisi dan kekhasan daerah. 

  Sinergi pembangunan tahunan Kabupaten Bogor dengan 

pembangunan tahunan Provinsi Jawa Barat khususnya ditunjukkan 

dengan dipedomaninya isu strategis dan prioritas pembangunan 

tahun 2015, dimana Provinsi Jawa Barat mengusung konsep 

Common Goals dan pendekatan pembangunan yang berbasis tematik 

kewilayahan. 

  Sehubungan dengan perencanaan internal Kabupaten Bogor, 

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 dipedomani sebagai arah 

pembangunan tahap ketiga periode RPJMD tahun 2013-2018 yang 

menekankan pada pengembangan dan percepatan pembangunan 

daerah secara menyeluruh di berbagai urusan pemerintahan sesuai 

kewenangan daerah dalam rangka pencapaian daya saing 

perekonomian daerah berlandaskan keunggulan sumberdaya alam, 

sumberdaya manusia, dan nilai-nilai agama, moral dan kearifan 

lokal, dengan memantapkan tata kelola pemerintahan daerah. 

Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2013-

2018 dipedomani dalam hal penjabaran visi, misi, strategi dan arah 

kebijakan RPJMD. Adapun Dokumen Rencana Tata Ruang dan 

Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 juga diacu terkait 

dengan kebijakan penyusunan program/kegiatan tahun 2015 yang 

mengikuti arah penataan ruang dan wilayah. 

  Secara skematis, hubungan antar dokumen ditunjukkan oleh 

Gambar 1.1.  
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Gambar 1.1 Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen  Perencanaan 
dan Penganggaran 

 
 

1.4 Sistematika Dokumen RKPD 

  Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

Tahun 2015, sistematika penyusunan RKPD Tahun 2015 disusun 

dengan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, paling sedikit 

sebagai berikut : 

BAB I  Pendahuluan 

 Bab ini menguraikan penjelasan tentang latar belakang 

penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan 

antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana 

pembangunan daerah lainnya, sistematika dokumen, serta 

maksud dan tujuan penyusunan RKPD. 
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BAB II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu 

 Bab ini menguraikan penjelasan tentang gambaran umum 

kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD, dan permasalahan 

pembangunan daerah.  

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka 

Pendanaan 

 Bab ini menguraikan penjelasan tentang kondisi ekonomi 

tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014, yang mencakup 

indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber 

pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam 

mendanai pembangunan daerah tahun 2015, meliputi 

pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan 

daerah. 

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

 Bab ini menguraikan penjelasan tentang prioritas dan 

sasaran pembangunan daerah tahun 2015 berdasarkan 

hasil analisis terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2013 dan 

target yang direncanakan dalam Rancangan RPJMD untuk 

tahun 2015.  

BAB V  Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah 

 Bab ini menyajikan seluruh rencana program dan kegiatan 

pemerintahan daerah dalam tahun 2015, baik yang akan 

dikelompokkan dalam belanja tidak langsung, belanja 

langsung, maupun penerimaan dan pengeluaran 

pembiayaan.  

BAB VI Penutup 

 

1.5 Maksud dan Tujuan 

 1.5.1 Maksud 

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2015 

adalah untuk menjamin tercapainya konsistensi perencanaan 

dan penganggaran prioritas pembangunan daerah tahun 2015 

yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan tahunan 

nasional dan Jawa Barat. 
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1.5.2 Tujuan 

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2015 

adalah : 

a. Terwujudnya sinkronisasi pembangunan daerah dengan 

pembangunan di tingkat Jawa Barat dan nasional tahun 

2015 berdasarkan kewenangan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan; 

b. Terintegrasikannya rencana program/kegiatan dalam 

dokumen Rencana Kerja SKPD Tahun 2015 dengan prioritas 

pembangunan daerah tahun 2015; 

c. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas sumber daya dalam 

rangka penyelenggaraan pembangunan daerah.  
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 

 

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 

 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 

  a.  Karakteristik Lokasi dan Wilayah 

    Kabupaten Bogor memiliki wilayah seluas ± 298. 838,304 

Ha yang secara administratif terbagi atas 40 Kecamatan. Total 

desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor hingga tahun 2013 

sebanyak 417 desa dan 17 kelurahan (434 desa/kelurahan), 

dengan 3.882  RW dan 15.561 RT. 

    Wilayah  Kabupaten Bogor terletak diantara  6º18'0" – 

6º47¹'10" Lintang Selatan dan 106º23'45" – 107º13'30" Bujur 

Timur dan secara geografis berbatasan dengan : 

- Sebelah Utara  : Kabupaten Tangerang dan Kota 

Tangerang Selatan (Provinsi Banten), 

Kabupaten dan Kota Bekasi serta Kota 

Depok 

- Sebelah Barat  : Kabupaten Lebak (Provinsi Banten) 

- Sebelah Timur  : Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, 

Kabupaten Purwakarta 

- Sebelah Selatan  : Kabupaten Cianjur dan Kabupaten 

Sukabumi 

- Bagian Tengah  : Kota Bogor 
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  Gambar 2.1. Letak Geografis Kabupaten Bogor 

     Luas wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan pola 

penggunaan tanah hasil interpretasi Alos tahun 2010, 

dikelompokkan menjadi kawasan non terbangun, kawasan 

terbangun dan penggunaan lahan lain-lain. Kawasan non 

terbangun mencakup 88,03 persen dari total luas wilayah.  Pola 

kawasan ini mendominasi pola penggunaan tanah di 

Kabupaten Bogor, yang terdiri dari hutan seluas 14,32 persen, 

sawah seluas 11,74 persen, kebun campuran seluas 21,35 

persen, lading/tegalan/perkebunan/padang rumput/ ilalang 

seluas 23,25 persen, dan semak belukar seluas 17,37 persen. 

Kawasan terbangun mencakup 11,08 persen dari total luas 

wilayah, yang terdiri dari permukiman, kawasan pertambangan 

/galian serta kawasan dan zona industri. Penggunaan lahan 

lain-lain mencakup 0,89 persen dari total luas wilayah, yang 

terdiri dari sungai/badan air/danau/ waduk/situ seluas 0,85 

persen, rawa 0,03 persen, dan tambak/empang seluas 0,01 

persen. 

    Secara topografi, bagian utara wilayah Kabupaten Bogor 

terletak pada dataran yang relatif rendah, sedangkan di bagian 

selatan terletak pada dataran tinggi. Sekitar 29,28 persen 

wilayah berada pada ketinggian 15–100 meter di atas 

permukaan laut, 42,62 persen berada pada ketinggian 100 -500 

meter di atas permukaan laut, 19,53 persen pada ketinggian 
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500-1.000 meter di atas permukaan laut, 8,43 persen pada 

ketinggian 1.000-2.000 meter di atas permukaan laut, dan 0,22 

persen pada ketinggian 2.000-2.500 meter di atas permukaan 

laut.   

    Secara geologi, batuan penyusun didominasi oleh hasil 

letusan gunung, yang terdiri dari andesit, tufa dan basalt. 

Gabungan batu tersebut termasuk dalam sifat jenis batuan 

relatif lulus air dimana kemampuannya meresapkan air hujan 

tergolong besar. Jenis pelapukan batuan ini relatif rawan 

terhadap gerakan tanah bila mendapatkan siraman curah 

hujan yang tinggi. Selanjutnya, jenis tanah penutup didominasi 

oleh material vulkanik lepas agak peka dan sangat peka 

terhadap erosi, antara lain latosol, aluvial, regosol, podsolik dan 

andosol. Oleh karena itu, beberapa wilayah rawan terhadap 

tanah longsor. 

    Secara hidrologis, wilayah Kabupaten Bogor terbagi ke 

dalam 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: (1) Ciliwung; 

(2) Cisadane; (3) Citarum; (4) Ciujung; (5) Cidurian; dan (6) Kali 

Bekasi. Selain itu terdapat 879 daerah irigasi, 93 Situ, dan 96 

titik mata air. 

     Secara klimatologis, bagian selatan wilayah Kabupaten 

Bogor termasuk beriklim tropis sangat basah, sedangkan di 

bagian utara beriklim tropis basah dengan rata-rata curah 

hujan tahunan 2.500–5.000 mm/tahun.  Adapun di wilayah 

bagian utara dan sebagian kecil wilayah timur, curah hujan 

hanya mencapai kurang dari 2.500 mm/tahun. Suhu rata-rata 

di wilayah Kabupaten Bogor adalah 20°- 30°C, dengan rata-rata 

tahunan sebesar 25°C. Kelembaban udara 70 persen dan 

kecepatan angin cukup rendah, dengan rata–rata 1,2 m/detik 

dengan evaporasi di daerah terbuka rata– rata sebesar 146,2 

mm/bulan.  

    Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan 

fungsi utama melindungi kelesatrian lingkungan hidup yang 

mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. 

Kawasan lindung yang telah ditetapkan dalam Peraturan 
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Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-

2025 adalah sebesar 44,69 persen (133.548,41 hektar) dari 

luas wilayah Kabupaten Bogor yang meliputi kawasan hutan 

yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan dan kawasan 

lindung di luar kawasan hutan.  Kawasan yang berfungsi 

lindung di dalam kawasan hutan terdiri atas : (a) hutan 

konservasi sebesar 14,24 persen (42.559,72 hektar), (b) hutan 

lindung sebesar 2,93 persen (8.745,06 hektar) dari luas wilayah 

daerah. Adapun kawasan yang berfungsi lindung di luar 

kawasan hutan terdiri atas kawasan lindung lainnya di luar 

kawasan hutan yang menunjang fungsi lindung sebesar 27,52 

persen (82.243,63 hektar) dari luas wilayah daerah. Kawasan 

budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 

untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi 

sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya 

buatan. Kawasan budidaya ditetapkan sebesar 55,31 persen 

(165.289,90 hektar) yang terdiri atas kawasan budidaya di 

dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Kawasan 

budidaya di dalam kawasan hutan terdiri atas kawasan hutan 

produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap. Adapun 

kawasan budidaya di luar kawasan hutan diperuntukan bagi : 

(a) kawasan pertanian, (b) kawasan pertambangan, (c) kawasan 

industri, (d) kawasan pariwisata, dan (e) kawasan permukiman. 

  b. Potensi Pengembangan Wilayah 

     Potensi pengembangan wilayah kawasan budidaya di luar 

kawasan hutan, baik untuk pertanian, pertambangan, industri, 

pariwisata, dan permukiman yang telah ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 

Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Bogor Tahun 2005-2025 dapat diuraikan sebagai berikut : 

    a. Pertanian. 

     Potensi pengembangan wilayah untuk pertanian di 

Kabupaten Bogor memungkinkan untuk pertanian lahan 

basah (31 kecamatan), pertanian lahan kering (23 
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kecamatan), tanaman tahunan (22 kecamatan), perkebunan 

(15 kecamatan), peternakan (peternakan kecil di 9 

kecamatan, peternakan besar di 12 kecamatan, dan 

peternakan unggas di 11 kecamatan), dan perikanan (19 

kecamatan). 

 b. Pertambangan 

  Potensi pengembangan wilayah untuk pertambangan di 

Kabupaten Bogor memungkinkan untuk pertambangan 

bahan galian golongan strategis (3 kecamatan), bahan galian 

golongan strategis (8 kecamatan), dan bahan galian golongan 

C (15 kecamatan). 

 c. Industri 

  Potensi pengembangan wilayah untuk industri di 

Kabupaten Bogor memungkinkan untuk kawasan industri 

estate (5 kecamatan), zona industri (10 kecamatan), dan 

sentra industri kecil (13 kecamatan). 

 d. Pariwisata 

  Potensi pengembangan wilayah untuk pariwisata di 

Kabupaten Bogor memungkinkan untuk kawasan wisata 

alam (16 kecamatan), kawasan budaya (6 kecamatan), dan 

kawasan wisata minat khusus (3 kecamatan). 

 e. Permukiman 

  Kawasan permukiman diarahkan untuk kawasan 

permukiman perdesaan dan perkotaan. Kawasan 

pemukiman perdesaan terbagi atas kawasan perdesaan di 

luar kawasan yang berfungsi lindung (35 kecamatan), dan 

kawasan perdesaan di dalam kawasan lindung di luar 

kawasan hutan (23 kecamatan).  Adapun kawasan perkotaan 

terbagi atas kawasan perkotaan kepadatan tinggi (15 

kecamatan), kawasan perkotaan kepadatan sedang (29 

kecamatan), dan kawasan perkotaan kepadatan rendah (17 

kecamatan). 
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 c. Wilayah Rawan Bencana 

    Kabupaten Bogor memiliki beberapa wilayah yang rawan 

bencana. Wilayah rawan bencana terbagi atas 2 (dua) kawasan, 

yaitu : kawasan rawan letusan gunung api (11 kecamatan), dan 

kawasan rawan gempa, gerakan tanah, dan longsor (13 

kecamatan).  

 d. Demografi 

    Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk yang 

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, 

angka sementara jumlah penduduk Kabupaten Bogor  pada  

tahun 2013 tercatat sebanyak 5.111.769 jiwa dengan rincian 

2.616.962 jiwa penduduk laki-laki dan 2.494.807 jiwa 

penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan jumlah 

penduduk Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 45.284.209 

jiwa, maka persentase jumlah penduduk Kabupaten Bogor 

sebesar 11,29 persen. Jika dibandingkan dengan jumlah 

penduduk tahun 2012 yang tercatat sebanyak 4.989.939 jiwa, 

maka dalam jangka waktu satu tahun jumlah penduduk 

Kabupaten Bogor meningkat sebanyak 121.830 jiwa dengan 

laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,44 persen.  Namun, laju 

pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor masih lebih tinggi 

0,79 persen dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk 

Provinsi Jawa Barat yang pada tahun 2013 tercatat sebesar 

1,65 persen. 

    Kondisi penyebaran penduduk di Kabupaten Bogor 

tergolong tidak merata. Dilihat dari distribusi penduduk, 

kecamatan dengan persentase jumlah penduduk terbanyak 

adalah Kecamatan Cibinong, yakni sebesar 7,11 persen dari 

total penduduk Kabupaten Bogor, sedangkan kecamatan 

dengan persentase jumlah penduduk paling sedikit adalah 

Kecamatan Cariu, yakni hanya sebesar 0,89 persen dari total 

penduduk Kabupaten Bogor. Adapun ditinjau dari laju 

pertumbuhan penduduk, kecamatan Gunung Putri merupakan 

kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi, yaitu 

sebesar 5,39 persen pada tahun 2013, sedangkan kecamatan 
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dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah 

kecamatan Cariu yang mengalami perlambatan pertumbuhan 

penduduk, yaitu sebesar -0,16 persen.  

    Tingginya laju pertumbuhan penduduk pada kecamatan-

kecamatan tertentu seperti Kecamatan Cibinong, Kecamatan 

Gunung Putri dan Kecamatan Cileungsi disebabkan oleh lokasi 

kecamatan-kecamatan tersebut yang merupakan pusat 

pengembangan usaha industri dan pemukiman, dimana 

berbagai aneka jenis usaha industri di wilayah tersebut, baik 

industri besar maupun sedang tumbuh dan berkembang cukup 

beragam, sehingga memberikan dampak pada tingginya migrasi 

masuk penduduk ke wilayah kecamatan-kecamatan tersebut. 

Hal ini pada akhirnya mendorong kepada tingginya tingkat 

permintaan terhadap permukiman untuk tempat tinggal 

penduduk. Adapun rendahnya jumlah penduduk di beberapa 

kecamatan seperti Kecamatan Cariu, Kecamatan Tanjungsari 

dan Kecamatan Rancabungur, lebih dipengaruhi oleh kurang 

berkembangnya pertanian sawah dan usaha industri, sehingga 

kurang menarik minat penduduk untuk tinggal di wilayah-

wilayah tersebut, meskipun aksesibilitas infrastruktur 

terutama jalan tersedia cukup. 

    Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bogor tahun 

2013 berkisar antara 388 jiwa per km2 hingga 9.865 jiwa per 

km2. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten 

Bogor terdapat di Kecamatan Ciomas yakni 9.865 jiwa per km2. 

Adapun tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di 

Kecamatan Jasinga yakni 451 jiwa per km2. Ditinjau dari 

komposisi jenis kelamin, rasio jenis kelamin penduduk 

Kabupaten Bogor adalah sebesar 105, artinya setiap 100 orang 

perempuan terdapat 105 orang laki-laki. Hal ini menunjukkan 

bahwa penduduk Kabupaten Bogor mayoritas berjenis kelamin 

laki-laki.  

    Ditinjau dari piramida penduduk, katagori penduduk 

Kabupaten Bogor adalah penduduk muda menuju transisi. 

Artinya, kecenderungan komposisi penduduk di masa depan 
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akan semakin didominasi oleh penduduk usia produktif, yang 

menggambarkan tingkat pertumbuhan, kelahiran dan kematian 

penduduk masih tinggi.  Penduduk Kabupaten Bogor sebagian 

besar merupakan penduduk usia produktif (65,17%) dengan 

angka beban tanggungan sebesar 53,45 persen. 

    Kondisi demografis Kabupaten Bogor sebagaimana 

diuraikan di atas secara ringkas disajikan pada Tabel 2.1. 

 Tabel 2.1 Kondisi Demografi Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 

NO INDIKATOR 

REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 
Jumlah 

penduduk (jiwa) 
4.643.186 4.771.932 4.857.612 4.989.939 5.111.769 

2 

Laju 
pertumbuhan 
penduduk (%) 

3,05 3,15 2,72 2,52 2,44 

 Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor, 2013 

 

 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

   A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

    Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi 

Kabupaten Bogor selama periode tahun 2009-2013 dapat 

dilihat dari capaian indikator PDRB dan PDRB Perkapita, baik 

atas harga berlaku maupun atas harga konstan, laju inflasi, 

Koefisien Gini, Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan, 

dan Angka Kriminalitas yang tertangani. Masing-masing 

indikator diuraikan sebagai berikut :  

   1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  

   PDRB merupakan jumlah nilai produk barang dan 

jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di 

dalam suatu wilayah atau daerah pada suatu periode 

tertentu, biasanya satu tahun, tanpa memperhitungkan 

kepemilikan faktor produksi. Penetapan PDRB Atas Dasar 

Harga Berlaku dinilai atas harga pada tahun berjalan, baik 

nilai produksi, biaya antara maupun komponen nilai 

tambah. Hal ini berbeda dengan penetapan PDRB Atas 
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Dasar Harga Konstan yang dinilai berdasarkan harga pada 

tahun tertentu atau tahun dasar, baik pada saat meniali 

produksi, biaya antara maupun komponen nilai tambah.  

  Perkembangan nilai PDRB atas harga konstan dan 

atas harga berlaku yang terjadi di sektor-sektor primer, 

sekunder dan tersier di Kabupaten Bogor masing-masing 

dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 

  Tabel 2.2.  Perkembangan Nilai PDRB Atas Harga Berlaku 
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bogor 

Tahun 2009 – 2013 

Tahun 

Sektor 

Total PDRB 
Pertumbuhan 

(%) 
Primer Sekunder Tersier 

2009 3.704.823,94 44.952.879,24 17.426.085,36 66.083.788,54 13,18 

2010 4.126.719,61 49.614.605,55 20.059.375,40 73.800.700,56 11,68 

2011 4.493.720,78 55.358.466,18 23.180.272,72 83.032.459,68 12,51 

2012 4.946.529,80 64.040.698,89 26.918.368,69 95.905.597,38 15,50 

2013* 6.174.193,48 71.287.409,57 32.209.132,39 109.670.735,45 14,35 

  Sumber :  Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor, 2013 

  Keterangan * (angka sementara) 

 

   Berdasarkan data pada Tabel 2.2, nilai total PDRB 

atas harga berlaku sejak tahun 2009-2013 mengalami 

peningkatan, baik di sektor primer, sekunder, maupun 

tersier. Pada tahun 2013, lapangan usaha di sektor 

sekunder tetap memberikan kontribusi paling besar 

terhadap nilai PDRB Kabupaten Bogor dari tahun ke tahun, 

yakni sebesar 65,00 persen dari total PDRB, disusul sektor 

tersier dengan kontribusi sebesar 29,37 persen, dan sektor 

primer dengan kontribusi sebesar 8,63 persen. Apabila 

dibandingkan dengan tahun 2012, kontribusi sektor 

pertanian mengalami peningkatan paling tinggi, yakni 

sebesar 24,82 persen, disusul sektor tersier yang meningkat 

sebesar 19,65 persen, dan sektor sekunder yang meningkat 

sebesar 11,32 persen. Industri pengolahan memberikan 

kontribusi tertinggi, yakni sebesar 57,62 persen dari total 

PDRB atas harga berlaku, sedangkan kontribusi terkecil 
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disumbang oleh keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan, yakni sebesar 1,47 persen terhadap total PDRB 

atas harga berlaku.  

   Tabel 2.3  Perkembangan Nilai PDRB Atas Harga Konstan 
Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha di 
Kabupaten Bogor Tahun 2009 – 2013 

 
Tahun 

Sektor 

Total PDRB 
Pertumbuhan 

(%)  
Primer Sekunder Tersier 

2009 1.887.540,00 21.220.240,40 7.844.357,43 30.952.137,83 4,14 

2010 1.987.614,49 22.178.636,16 8.360.199,02 32.526.449,67 5,09 

2011 1.986.714,13 23.474.527,64 9.003.595,52 34.464.837,29 5,96 

2012 1.998.117,38 24.877.113,84 9.655.512,28 36.530.743,50 5,99 

2013* 2.179.957,45 26.066.046,25 10.485.830,17 38.731.833,87 6,03 

  Sumber :  Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor, 2013 

  Keterangan * (angka sementara) 

 

   Berdasarkan data pada Tabel 2.3, nilai total PDRB 

atas harga konstan sejak tahun 2009-2013 mengalami 

peningkatan, baik di sektor primer, sekunder, maupun 

tersier. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, terjadi 

peningkatan nilai PDRB atas harga konstan sebesar 0,04 

persen, dengan nilai kontribusi tertinggi masih didominasi 

oleh sektor sekunder, yakni 67,30 persen. Adapun 

peningkatan terbesar tahun 2013 justru terjadi pada sektor 

pertanian, yakni meningkat sebesar 9,10 persen, disusul 

peningkatan sektor tersier sebesar 8,60 persen, dan sektor 

sekunder sebesar 4,78 persen. 

  Berdasarkan PDRB harga konstan, pada tahun 

2013, industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar, 

yakni 60,07 persen, sedangkan kontribusi terkecil 

disumbang oleh pertambangan dan penggalian, yakni 

sebesar 1,09 persen. Perkembangan pertumbuhan nilai 

PDRB atas harga berlaku dan atas harga konstan dapat 

dilihat pada Gambar 2.2. 
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 Gambar 2.2 Perkembangan Pertumbuhan Nilai PDRB Atas 

Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan Tahun 

2009-2013 

    

 2. PDRB Perkapita 

  PDRB Perkapita merupakan hasil bagi pendapatan 

regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. 

Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Bogor tahun 

2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

 Tabel 2.4 Perkembangan PDRB Per Kapita Masyarakat 

Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 

PDRB per Kapita 
(Rp) 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 2103 

Atas Dasar Harga 

Berlaku 
14.232.423 15.465.581 17.093.267 19.219.794 21.454.556 

Atas Dasar Harga 
Konstan 

6.666.142 6.816.201 7.095.016 7.320.880 7.576.992 

  Sumber :  Indikator Ekonomi Daerah, 2013 

 

  Perkembangan PDRB per kapita menunjukkan 

tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor yang 

semakin meningkat sejak tahun 2009 hingga tahun 2013. 

Berdasarkan perhitungan PDRB per kapita atas harga 

berlaku, jika dibandingkan dengan tahun 2012, maka pada 

tahun 2013 terjadi peningkatan PDRB per kapita  

masyarakat sebesar 11,63 persen, sedangkan jika ditinjau 
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dari PDRB per kapita atas dasar harga konstan, maka 

tahun 2013 meningkat sebesar 3,50 persen dibandingkan 

dengan tahun 2012. Rata-rata pendapatan per kapita 

masyarakat Kabupaten Bogor tahun 2013, sebesar Rp 

631.416,00 per bulan atau meningkat sebesar Rp 21.343,00 

dari tahun 2012 yang hanya sebesar Rp  610.073,00 per 

bulan. 

   3. Laju Inflasi 

   Inflasi merupakan proses meningkatnya harga-harga 

secara umum dan terus-menerus (kontinyu) berkaitan 

dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh 

berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang 

meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu 

konsumsi atau bahkan spekulasi dan adanya 

ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi 

merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara 

kontinyu. 

   Kondisi perkembangan laju inflasi di Kabupaten 

Bogor tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Gambar 2.3 

 

  Sumber :  Indikator Ekonomi Daerah, 2013 

Gambar 2.3  Perkembangan Inflasi di Kabupaten Bogor Tahun 

2009-2013  
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   Berdasarkan data pada Gambar 2.3, selama kurun 

waktu tahun 2009-2013 terjadi fluktuasi inflasi yang cukup 

besar, dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2013.  

Jika dibandingkan dengan tahun 2012, dimana pada tahun 

tersebut angka inflasi mencapai angka terendah dalam 

kurun waktu lima tahun, maka pada tahun 2013, inflasi 

meningkat hingga 5,58 persen dari tahun 2012. Hal ini 

disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah yang 

menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dari Rp 

4.500,00 per liter menjadi Rp 6.500,00 per liter atau 

sebesar 44,44 persen, sehingga menimbulkan efek berganda 

pada seluruh sektor/lapangan usaha yang ada. Dampak 

kenaikan harga BBM tersebut terutama dirasakan pada 

kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 

dengan angka inflasi sebesar 29,32 persen.   

   Selama tahun 2013, kelompok bahan makanan 

mengalami inflasi sebesar 10,64 persen, sedangkan angka 

inflasi terendah terjadi pada kelompok makanan jadi, 

minuman, rokok dan tembakau yang hanya sebesar 1,36 

persen. 

  4. Koefisien Gini 

     Koefisien gini menunjukkan ada tidaknya 

ketimpangan distribusi pendapatan di tengah masyarakat 

yang diukur dengan nilai dalam rentang 0-1.  Ketimpangan 

akan semakin tinggi jika koefisien gini semakin tinggi.  Pada 

tahun 2013, angka koefisien gini di Kabupaten Bogor belum 

diketahui, sehingga kondisi ketimpangan distribusi 

pendapatan tahun 2013 belum dapat dibandingkan dengan 

tahun 2012. Perkembangan koefisien dini di Kabupaten 

Bogor tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.5 
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   Tabel 2.5 Perkembangan Nilai Gini Ratio  

      Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 

Tahun Gini Ratio 

2009 0,28 

2010 0,33 

2011 0,33 

2012 0,36 

2013 N/A 

   Sumber :  Indikator Ekonomi Daerah, 2013. 

     Selama kurun waktu tahun 2009-2012, terlihat 

bahwa terjadi peningkatan angka koefisien Gini. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan 

masyarakat Kabupaten Bogor semakin lama semakin 

timpang.   

   5. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan 

    Kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu 

kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak 

mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk 

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang 

bermartabat.  Hak-hak dasar yang dimaksud antara lain : 

(1) terpenuhinya kebutuhan pangan, (2) kesehatan, 

pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, 

sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta (3) rasa 

aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan 

hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.  

    Jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan di 

Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 2009-2013 dapat 

dilihat pada Tabel 2.6.   
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   Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Penetapan 

Garis Kemiskinan di Kabupaten Bogor Tahun 
2009-2013 

Uraian 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013* 

Penduduk Miskin 446.040 477.100 470.500 447.290 446.890 

Garis kemiskinan 197.319 214.338 235.682 259.151 259.151 

Penduduk Miskin 
(%) 

10,81 9,97 9,65 8,82 8,52 

   Sumber : Indikator Ekonomi Daerah, 2013 

   Keterangan : * (angka sementara) 

    Jumlah penduduk miskin tahun 2013 mengalami 

penurunan dibandingkan dengan tahun 2012, yakni 

sebesar 0,30 persen. Dengan kondisi batas garis 

kemiskinan yang konstan seperti tahun 2012, turunnya 

angka kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa pada 

tahun 2013 persentase jumlah penduduk Kabupaten Bogor 

yang berada di atas garis kemiskinan sebesar 91,48 persen.  

  6. Angka Kriminalitas yang Tertangani 

     Perkembangan persentase angka kriminalitas yang 

terjadi di tengah masyarakat dan yang tertangani selama 

kurun waktu tahun 2009-2013, dapat dilihat pada Tabel 

2.7. 

   Tabel 2.7 Persentase Angka Kriminalitas di Kabupaten Bogor 

Tahun 2009-2013 

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 

Angka 

Kriminalitas (%) 
10,57 9,59 4,76 4,32 3,70 

Tertangani (%) 10,57 9,59 8,42 7,54 8,02 

   Sumber :  Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bogor, 2013  

     Ketertiban dan ketenteraman masyarakat merupakan 

salah satu unsur mendasar dalam menjamin 

berlangsungnya pembangunan di Kabupaten Bogor.  

Selama tahun 2013, angka kriminalitas yang terjadi di 

tengah masyarakat sebesar 3,70 persen, menurun sebesar 
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0,62 persen dari tahun 2013.  Adapun kasus kriminalitas 

yang tertangani pada tahun 2013 meningkat sebesar 0,48 

persen dari tahun 2012.  

        

   B. Fokus Kesejahteraan Sosial 

    Fokus kedua dari aspek kesejahteraan masyarakat yang 

dievaluasi pada tahun 2013 adalah fokus kesejahteraan sosial. 

Capaian kinerja pada fokus kesejahteraan sosial dalam kurun 

waktu 2009-2013 ditunjukkan melalui beberapa indikator, 

yaitu pendidikan, kesehatan, pertanahan, dan ketenagakerjaan 

sebagaimana diuraikan sebagai berikut : 

    1. Pendidikan 

    Capaian kinerja dalam urusan pendidikan yang dilihat 

dari fokus kesejahteraan sosial dapat dijabarkan dari 

capaian beberapa indikator pendukung, yaitu Angka Melek 

Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka 

Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). 

Capaian indikator-indikator tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

   a. Angka Melek Huruf 

    Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan persentase 

jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang berusia 15 tahun 

keatas yang bisa membaca dan menulis dari total seluruh 

penduduk Kabupaten Bogor yang berusia 15 tahun keatas. 

Kesejahteraan sosial dikatakan meningkat apabila angka 

melek huruf menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 

ke tahun. Kondisi angka melek huruf di Kabupaten Bogor 

tahun 2013 berhasil ditingkatkan sebesar 0,09 persen dari 

tahun 2012. Perkembangan Angka Melek Huruf dapat 

dilihat pada Tabel 2.8. 
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  Tabel 2.8 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten 

Bogor Tahun 2009-2013   

No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Angka melek 
Huruf (AMH) 

94,29 95,00 95,09 95,26 95,35 

  Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Bogor, 2013 

    

 b. Rata-rata Lama Sekolah 

   Rata-rata lama sekolah menunjukkan rata-rata 

capaian tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten 

Bogor. Capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bogor 

pada tahun 2013 sebesar 8,04. Angka ini mengalami 

peningkatan sebesar  0,04 poin dari capaian tahun 2012. 

Dengan demikian, hingga tahun 2013 rata-rata bekal 

pendidikan penduduk Kabupaten Bogor baru dapat 

menamatkan sekolah hingga jenjang pendidikan 

SMP/sederajat kelas 8, atau bersekolah delapan tahun. 

Dengan kata lain, rata-rata penduduk Kabupaten Bogor 

belum menuntaskan program wajib belajar pendidikan 

sembilan tahun karena belum menamatkan jenjang 

pendidikan SMP/sederajat. Perkembangan capaian Rata-

rata Lama Sekolah di Kabupaten Bogor tahun 2009-2013 

dapat dilihat pada Tabel 2.9 

 Tabel 2.9 Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk 
Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 

 

Uraian 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

Rata-rata Lama 

Sekolah 
7,54 7,98 7,99 8,00 8,04 

 Sumber :  Dinas Pendidikan Kab. Bogor, 2013 

 

   Beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab 

masih rendahnya capaian rata-rata lama sekolah, yaitu 1) 

adanya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah, 

baik karena putus sekolah, maupun karena tidak 

melanjutkan sekolah, dan 2) adanya penduduk di luar 

usia sekolah yang tidak memiliki ijazah tamat sekolah 
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serta tidak mengikuti program pendidikan non 

formal/kesetaraan. 

 c. Angka Partisipasi Kasar (APK)  

   Angka Partisipasi Kasar menunjukkan jumlah 

penduduk yang bersekolah pada usia jenjang pendidikan 

tertentu, baik dasar maupun menengah yang bersekolah, 

berapaun usia penduduk tersebut. Perkembangan capaian 

APK tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.10 

 Tabel 2.10 Perkembangan Capaian Angka Partisipasi Kasar 

(APK) Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 

 

Jenjang 
Pendidikan 

Angka Partisipasi Kasar (Tahun) 

2009 2010 2011 2012 2013 

SD/sederajat (%) 127,37 129,29 122,15 116,84 108,71 

SMP/sederajat (%) 93,29 99,55 95,03 95,95 95,43 

SMA/Sederajat (%) 41,47 45,25 48,58 49,98 54,15 

  Sumber :  Dinas Pendidikan Kab. Bogor, 2013 

 

   Kondisi pencapaian tahun 2013 dibandingkan 

tahun 2012 menunjukkan sebagai berikut : Pada jenjang 

pendidikan SD/sederajat, APK mengalami penurunan 

sebesar 8,13 persen, pada jenjang pendidikan 

SMP/sederajat, APK juga mengalami penurunan sebesar 

0,52 persen, sedangkan pada jenjang SMA/sederajat, 

capaian APK menunjukkan adanya peningkatan, yakni 

sebesar 4,17 persen.  

 d. Angka Partisipasi Murni (APM) 

   Angka Partisipasi Murni menunjukkan jumlah 

penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu, 

baik dasar maupun menengah yang bersekolah pada 

jenjang pendidikan tertentu. Perkembangan capaian APM 

tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.11 
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 Tabel 2.11 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) 

Pendidikan di Kabupaten Bogor Berdasarkan 
Jenjang Pendidikan tahun 2009-2013 

  

Jenjang 
Pendidikan 

Angka Partisipasi Murni (Tahun) 

2009 2010 2011 2012 2013 

SD/sederajat (%) 108,51 110,12 115,61 108,09 99,02 

SMP/sederajat (%) 79,29 82,83 88,77 84,74 85,53 

SMA/Sederajat (%) 34,22 36,08 39,76 40,24 48,92 

 Sumber :  Dinas Pendidikan Kab. Bogor, 2013 

   Kondisi pencapaian tahun 2013 dibandingkan 

tahun 2012 menunjukkan hal-hal sebagai berikut : Pada 

jenjang pendidikan SD/sederajat, APM mengalami 

penurunan sebesar 9,07 persen, pada jenjang 

SMP/sederajat, APM mengalami peningkatan sebesar 0,79 

persen, sedangkan pada jenjang SMA/sederajat, capaian 

APM menunjukkan adanya peningkatan sebesar 8,68 

persen. Kondisi yang dapat disimpulkan dari seluruh 

jenjang ini adalah pada jenjang SD/sederajat terjadi 

penurunan jumlah penduduk usia sekolah yang 

bersekolah.  

 

 
 2. Kesehatan 

    Capaian kinerja dalam urusan kesehatan dapat dilihat 

dari beberapa indikator pendukung, yaitu angka 

kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, 

persentase balita gizi buruk. Capaian indikator-indikator 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

 a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi 

   Angka kelangsungan hidup bayi tahun 2013 belum 

diketahui, namun melihat perkembangan selama lima 

tahun terakhir, menunjukkan bahwa semakin lama angka 

kelangsungan hidup bayi semakin meningkat. 

Perkembangan kondisi angka kelangsungan hidup bayi di 
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Kabupaten Bogor tahun 2009-2013 disajikan pada Tabel 

2.12. 

 Tabel 2.12 Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi 

Tahun 2009-2013 di Kabupaten Bogor 

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 

Angka 

Kelangsungan 

Hidup Bayi (%) 

64,01 66,04 67,41 69,25 N/A 

 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bogor, 2013  

  b. Angka Usia Harapan Hidup  

    Angka usia harapan hidup masyarakat Kabupaten 

Bogor selama kurun waktu tahun 2009-2013 mengalami 

peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, 

angka usia harapan hidup mengalami peningkatan 

sebesar 0,20 poin pada tahun 2013.  Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat kesehatan masyarakat tahun 2013 semakin 

meningkat. Perkembangan angka usia harapan hidup di 

Kabupaten Bogor tahun 2009-2013 disajikan pada Tabel 

2.13. 

  Tabel 2.13 Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup 
Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 

 

Uraian 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

AHH 68,44 68,86 69,28 69,49 69,69 

  Sumber Dinas Kesehatan Kab. Bogor, 2013 

 

 c. Balita Gizi Buruk 

   Balita dengan gizi buruk menunjukkan buruknya 

tingkat kesehatan balita akibat kurangnya asupan gizi 

yang cukup. Cakupan jumlah balita dengan gizi buruk 

pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,09 

persen jika dibandingkan dengan tahun 2012.  Penurunan 

ini disebabkan oleh semakin tingginya penanganan 

terhadap kasus balita gizi buruk yang dilakukan oleh 

Dinas Kesehatan melalui puskesmas-puskesmas yang 

tersebar di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. 
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Perkembangan kondisi balita gizi buruk di Kabupaten 

Bogor tahun 2009-2013 disajikan dalam Tabel 2.14. 

 Tabel 2.14 Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk 

Tahun 2009-2013 di Kabupaten Bogor 

Uraian 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

Balita Gizi 

Buruk (%) 
0,079 0,061 0,041 0,030 0,021 

 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bogor, 2013 

     

3. Pertanahan 

   Indikator pertanahan yang menunjukkan fokus 

kesejahteraan masyarakat adalah persentase penduduk yang 

memiliki lahan. Perkembangan persentase penduduk yang 

memiliki lahan tahun 2009-2013 disajikan dalam Tabel 2.15. 

 Tabel 2.15 Perkembangan Persentase Jumlah penduduk 

Kabupaten Bogor yang Memiliki Lahan Tahun 2009-

2013 

    Uraian  Uraian 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

Penduduk 

yang Memiliki 

Lahan (%) 

7,49 7,73 8,45 9,30 14,40 

  Sumber :  Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Bogor, 2013 

  

   Jumlah penduduk yang memiliki lahan pada tahun 

2013 mengalami peningkatan sebesar 5,1 persen 

dibandingkan tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat kesejahteraan penduduk yang dilihat dari aspek 

pertanahan semakin meningkat. 

 

 4. Ketenagakerjaan 

   Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor dapat 

dilihat dari rasio jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah 

penduduk Kabupaten Bogor yang bekerja hingga tahun 2012 

menunjukkan adanya peningkatan, namun pada tahun 2013 

mengalami penurunan sebesar 3,61 persen dibandingkan 
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dengan tahun 2012. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 

2.16. 

 Tabel 2.16 Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja 

di Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 

URAIAN 
TAHUN 

2009 2010 2011 2012 2013 
Rasio Penduduk 

yang Bekerja (%) 
88,76 89,36 91,41 93,3 89,69 

 Sumber :  Indikator Ekonomi Daerah, 2013 

  

     

  C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga 

   Hasil kinerja aspek kesejahteraan masyarakat yang 

difokuskan pada seni budaya dan olahraga tahun 2013 

Pemerintah Kabupaten Bogor dapat diuraikan masing-masing 

berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut : 

  1. Kebudayaan 

   Kinerja seni budaya dapat dilihat dari 2 (dua) 

indikator, yaitu jumlah grup kesenian dan jumlah gedung 

kesenian. Perkembangan jumlah grup kesenian dan gedung 

kesenian di Kabupaten Bogor diuraikan sebagai berikut : 

 a. Jumlah Grup Kesenian 

   Jumlah grup kesenian di Kabupaten Bogor hingga 

tahun 2013 tercatat sebanyak 235 grup. Jumlah ini 

bertambah sebanyak 121 grup dibandingkan dengan 

tahun 2012. Perkembangan grup kesenian selama kurun 

waktu tahun 2009-2013 disajikan pada Tabel 2.17. 

 Tabel 2.17 Perkembangan Jumlah Grup Kesenian di 

Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 

Uraian  

Tahun 

 2009   2010   2011  2012 2013 

Jumlah Grup 
Kesenian (grup) 

96 104 109 114 235 

   Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bogor, 2013 
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  b. Jumlah Gedung Kesenian 

     Jumlah gedung kesenian yang ada di Kabupaten 

Bogor sejak tahun 2009-2013 tidak mengalami 

peningkatan, yakni masih 1 (satu) gedung. 

 

   2. Olahraga 

    Kinerja olahraga di Kabupaten Bogor ditunjukkan 

melalui indikator jumlah klub olahraga dan gedung olahraga. 

Perkembangan jumlah klub olahraga dan gedung olahraga 

diuraikan sebagai berikut : 

  a. Jumlah Klub Olahraga 

     Perkembangan jumlah klub olahraga selama kurun 

waktu tahun 2009-2013 ditunjukkan oleh Tabel 2.18. 

  Tabel 2.18 Perkembangan Jumlah Klub Olahraga di 

Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 

Uraian 

Tahun  

2009 2010 2011 2012 2013 

Jumlah Klub Olahraga 
(klub) 

44 59 64 74 84 

   Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bogor, 2013 

 

     Jumlah klub olahraga yang dibina oleh Pemerintah 

Kabupaten Bogor tahun 2013 tercatat sebanyak 84 klub.  

Jumlah klub yang dibina tersebut mengalami peningkatan 

sebesar 13,51 persen dibandingkan tahun 2012.   

  b. Jumlah Gedung Olahrga 

    Perkembangan jumlah gedung olahraga selama 

kurun waktu tahun 2009-2013 ditunjukkan oleh Tabel 

2.19. 

  Tabel 2.19 Perkembangan Jumlah Gedung Olahraga di 
Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 

Uraian 

Tahun  

2009 2010 2011 2012 2013 

Jumlah Gedung Olahraga N/A 2 3 4 6 

   Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bogor, 2013 
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      Total gedung olahraga yang tersedia hingga tahun 

2013 sebanyak 6 gedung, bertambah 2 (dua) gedung 

dibandingkan dengan tahun 2012, karena pada tahun 

2013 dilakukan pembangunan gedung olah raga sebanyak 

2 (dua) unit. 

 

 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 

  Kinerja pembangunan daerah yang ditinjau dari aspek 

pelayanan umum dapat dilihat dari indikator keberhasilan 

Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan-urusan 

pelayanan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan 

pemerintah kabupaten/kota, baik dalam pelayanan urusan 

wajib maupun urusan pilihan. Hasil kinerja dalam kurun waktu 

tahun 2009-2103 berdasarkan urusan wajib dan pilihan dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

 

  A. Fokus Layanan Urusan Wajib 

   1. Pendidikan 

      Urusan wajib pendidikan merupakan salah satu 

urusan yang secara langsung berhubungan dengan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan 

masyarakat Kabupaten Bogor, dan menjadi komponen 

perhitungan Indeks Pembangunan Manusia. Indikator 

keberhasilan pembangunan pada urusan  pendidikan dapat 

dilihat dari capaian kinerja : 1) pendidikan dasar, 2) 

pendidikan menengah, 3) fasilitas pendidikan, 4) Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD), 5) angka putus sekolah, dan 6) 

angka kelulusan. 

      Kinerja pembangunan urusan wajib pendidikan tahun 

2000-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.20. 
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   Tabel 2.20 Perkembangan Capaian Kinerja Pembangunan 

Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2009-2013  

NO  URAIAN 
TAHUN 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Pendidikan Dasar           

  - 
Angka Partisipasi 
Sekolah (orang) 

1.119,61 1.108,47 1.170,05 1.022,03 1.026,19 

  - 
Rasio Ketersediaan 
Sekolah /Penduduk 
Usia Sekolah 

39,79 40,86 40,98 41,04 39,86 

  - Rasio Guru/Murid (%) 263,92 264,17 35,53 271,25 380,61 

  - 
Rasio Guru/Murid per 
kelas rata-rata 

26,39 26,42 26,89 N/A N/A 

2 Pendidikan Menengah 
     

  - 
Angka Partisipasi 
Sekolah      

    SMP/ sederajat 855,57 890,97 903,77 903,17 938,84 

    SMA/ sederajat 364,06 383,48 385,18 401,48 518,55 

  - 

Rasio Ketersediaan 
Sekolah terhadap 
Penduduk usia 
Sekolah 

     

    SMP/ sederajat 
     

    SMA /sederajat 15,36 17,07 20,41 17,75 19,35 

  - 
Rasio Guru terhadap 
Murid      

    SMP/ sederajat 437,72 402,23 59,67 209,26 370,54 

    SMA/ sederajat 279,98 270,61 57,31 276,25 369,49 

  - 
Rasio Guru terhadap 
Murid per Kelas Rata-
rata 

     

    SMP sederajat 43,77 40,22 36,73 N/A N/A 

    SMA sederajat 29,64 27,06 29,94 23,42 N/A 

  - 

Penduduk yang 
berusia >15 tahun 
melek huruf (tidak 
buta aksara) 

94,29 95,02 95,89 95,26 95,35 

3 Fasilitas Pendidikan 
     

  - 
Sekolah Pendidikan 
SD/MI Kondisi 
Bangunan Baik 

76,78 81,9 97,23 89,23 57,05 

  - 
Sekolah Pendidikan 
SMP / MTs dan SMA 
/ SMK / MA 

89,1 92,08 86,83 93,08 71,18 

4 
Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD)      

  - 
Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD) 

21,74 24,22 25,46 27,57 31,10 

5 Angka Putus Sekolah 
     

  - 
Angka Putus Sekolah 
(APS) SD/MI 

0,7 0,27 0,26 0,26 0,38 

  - 
Angka Putus Sekolah 

(APS) SMP /Mts 
0,46 0,09 0,89 0,86 0,95 

  - 
Angka Putus Sekolah 
(APS) SMA /SMK/MA 

0,03 0,05 0,54 0,05 0,77 

6 Angka Kelulusan 
     

  - 
Angka Kelulusan (AL) 
SD/MI 

99,15 98,88 99,42 99,12 99,81 

  - 
Angka Kelulusan (AL) 
SMP/MTs 

95,61 96,6 99,89 97,62 99,99 
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NO  URAIAN 
TAHUN 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 

  - Angka Kelulusan (AL) 98,31 96,4 99,96 98,25 99,97 

    SMA/SMK/MA 
     

  - 
Angka Melanjutkan 
(AM) dari SD/MI ke 
SMP/MTs 

115,19 91,23 92,65 92,59 99,38 

  - 
Angka Melanjutkan 
(AM) dari SMP/MTs ke 
SMA/SMK/MA 

70,67 69,18 71,14 70,12 79,44 

  - 
Guru yang Memenuhi 

Kualifikasi S1/D-IV 
33,84 46,79 57,71 59,6 68,86 

    Sumber :  Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, 2012 

 

    a. Pendidikan Dasar 

       Angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar 

tahun 2013 tercatat sebanyak 1.022 orang.  Angka ini 

mengalami peningkatan sebesar 4,16 orang dibandingkan 

dengan tahun 2012. Ditinjau dari rasio ketersediaan 

sekolah terhadap penduduk usia pendidikan dasar, baru 

tersedia sebanyak 39,86 persen.  Jumlah ini mengalami 

penurunan sebesar 1,18 persen dibandingkan dengan 

tahun 2012.  

       Rasio guru/murid tahun 2013 tercatat sebesar 

380,61 persen.  Rasio ini mengalami peningkatan sebesar 

109,36 persen dibandingkan tahun 2012 . 

   b. Pendidikan menengah 

     Angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah 

tahun 2013 tercatat mengalami peningkatan sebesar 

35,67 persen dibandingkan dengan tahun 2012. Ditinjau 

dari rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia 

pendidikan dasar, baru tersedia sebanyak 39,86 persen.   

   c. Fasilitas Pendidikan 

      Fasilitas pendidikan dasar (SD) dalam kondisi baik 

yang tersedia di Kabupaten Bogor hingga tahun 2013 

tercatat sebesar 57,05 persen. Kondisi ini mengalami 

penurunan sebesar 32,18 persen dibandingkan dengan 

tahun 2012.   

      Adapun ketersediaan fasilitas pendidikan dalam 

kondisi baik pada jenjang pendidikan SMP/sederajat dan 
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SMA/sederajat hingga tahun 2013 tercatat sebesar 71,18 

persen.  Kondisi ini mengalami penurunan sebesar 

21,09persen dibandingkan tahun 2012. 

   d. Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) 

     Dalam rangka mempersiapkan generasi kanak-kanak 

untuk siap memasuki jenjang pendidikan dasar, 

Pemerintah Kabupaten Bogor telah memberikan fasilitasi 

dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.  

Hingga tahun 2013, jumlah anak usia 4-6 tahun yang 

mengikuti PAUD tercatat 31,10 persen. Kondisi ini 

mengalami peningkatan sebesar 3,53 persen dibanding-

kan dengan tahun 2012. 

   e. Angka Putus Sekolah 

      Angka putus sekolah menunjukkan bahwa pada 

jenjang pendidikan tertentu terdapat penduduk usia 

sekolah yang tidak bersekolah, baik akibat berhenti 

sekolah, maupun tidak melanjutkan sekolah. Secara 

umum, kondisi angka putus sekolah pada tahun 2013 

untuk semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan tahun 2012. Jika dibandingkan 

dengan kondisi tahun 2012, peningkatan angka putus 

sekolah tertinggi terjadi pada jenjang pendidikan 

SMA/sederajat, yakni sebesar 0,22 persen, sedangkan 

angka putus sekolah terendah terjadi pada jenjang 

pendidikan SMP/sederajat.  

   f. Angka Kelulusan 

      Angka kelulusan menunjukkan persentase 

kemampuan peserta didik untuk menamatkan 

pendidikannya pada jenjang pendidikan tertentu.  Secara 

umum, tingkat kelulusan peserta didik pada tahun 2013 

hampir mencapai 100 persen, dengan persentase 

kelulusan tertinggi terjadi pada jenjang pendidikan dasar 

SMP/sederajat.  Jika dibandingkan dengan tahun 2012, 

peningkatan angka kelulusan tertinggi terjadi pada 

jenjang pendidikan SMP/ sederajat, yakni sebesar 2,37 

persen, sedangkan peningkatan angka kelulusan 
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terendah terjadi pada jenjang pendidikan SD/sederajat 

yakni sebesar 0,69 persen. 

      Pasca kelulusan, diharapkan para peserta didik 

dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih 

tinggi.  Pada tahun 2013, angka melanjutkan dari jenjang 

SD/sederajat ke SMP/sederajat tercatat sebesar 99,38 

persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 0,62 persen 

peserta didik lulusan SD/sederajat yang tidak 

melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/sederajat, 

meskipun angka melanjutkan SD/sederajat ke SMP/ 

sederajat tercatat paling tinggi dibandingkan dengan 

angka melanjutkan dari jenjang pendidikan SMP/ 

sederajat ke SMA/sederajat yang hanya sebesar 79,44 

persen. Artinya, pada tahun 2013 terdapat 21,56 persen 

anak lulusan SMP/sederajat yang tidak melanjutkan 

sekolah ke jenjang SMA/sederajat. Apabila dibandingkan 

dengan kondisi pada tahun 2012, persentase angka 

melanjutkan tertinggi terjadi pada jenjang pendidikan 

SMP/sederajat ke jenjang SMA/sederajat, yakni sebesar 

9,32 persen, sedangkan angka melanjutkan dari jenjang 

pendidikan SD/sederajat ke SMP/sederajat hanya 

mengalami kenaikan sebesar 0,79 persen. 

      Salah satu komponen penting dalam aspek 

pelayanan wajib pendidikan adalah adanya peningkatan 

kualifikasi guru.  Pada tahun 2013, persentase guru yang 

telah memenuhi kualifikasi mengajar yang ditandai 

dengan terpenuhinya latar belakang pendidikan (S1) 

tercatat mengalami peningkatan sebesar 9,26 persen 

dibandingkan dengan tahun 2012.  Hal ini menunjukkan 

bahwa dengan meningkatnya kualifikasi guru di 

Kabupaten Bogor, akan berdampak positif pada 

peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.  

 

2. Kesehatan 

    Pelayanan urusan wajib kesehatan mencakup 

beberapa komponen penting, baik berupa pelayanan 
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kesehatan dasar yang diselenggarakan di tingkat puskesmas, 

maupun pelayanan kesehatan rujukan yang diselenggarakan 

oleh rumuah sakit umum daerah, serta upaya-upaya 

preventif, kuratif dan promotif kesehatan dalam rangka 

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama ibu 

dan anak yang bermuara pada upaya meningkatkan usia 

harapan hidup. Kinerja pelayanan umum pada urusan wajib 

pendidikan tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.21. 

   Tabel 2.21 Kinerja Pelayanan Umum Kesehatan di Kabupaten 

Bogor Tahun 2009-2013 

NO URAIAN 
TAHUN 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Rasio Posyandu 

Per satuan 

Balita 

10,89 11,15 7,54 9,0 11,43 

 (%) 
     

2 Rasio 

Puskesmas, 
Poliklinik, 

1 : 

9.565 

1 : 

9.964 

1 : 

9.882 

1 : 

9.821 

1 : 

9.718 

 Pustu per 

satuan 

Penduduk (%) 
     

3 Rasio Rumah 

Sakit per  
satuan 

1 : 
310.091 

1 : 
340.229 

1 : 
264.623 

1 : 
230.782 

1 : 
232.353 

 Penduduk (%) 
     

4 Rasio dokter 

persatuan 

penduduk 

1 : 

3.022 

1 : 

2.318 

1 : 

2.349 

1 : 

1.860 

1 : 

3.923 

5 Rasio Tenaga 

Medis 

persatuan 

1 : 

4.026 

1 : 

3.989 

1 : 

2.277 

1 : 

1.718 

1 : 

2.667 

 Penduduk 
     

6 Cakupan 
Komplikasi 

Kebidanan 

70 72,5 75 99,7 99,7 

 yang ditangani 

(%)      

7 Cakupan 

Pertolongan 
Persalinan 

72,24 78,6 80,38 82,9 86,11 

 Oleh Tenaga 

Kesehatan yang      

 Memiliki 

Kompetensi 
Kebidanan 

     

 (%) 
     

8 Cakupan 
Desa/Kelurahan 

77,8 81,07 85,75 92,33 N/A 

 Universal Child 

Immunization      

 (UCI) (%) 
     

9 Cakupan Balita 

Gizi Buruk 
100 100 100 100 100 
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NO URAIAN 
TAHUN 

2009 2010 2011 2012 2013 

 Mendapat 

Perawatan (%)      

10 Cakupan 

Penemuan dan 
76,12 80,73 81,3 81,88 92,08 

 Penanganan 
Penderita 

Penyakit 
     

 TBC/BTA (%) 
     

11 Cakupan 

Penemuan dan 
100 100 100 100 100 

 Penanganan 

Penderita 

Penyakit 
     

 DBD (%) 
     

12 Cakupan 
Pelayanan 

Kesehatan 

100 100 100 100 100 

 Rujukan Pasien 

Masyarakat      

 Miskin (%) 
     

13 Cakupan 

Kunjungan Bayi 

(%) 

87,87 90 91,25 93,96 94,76 

14 Cakupan 

Puskesmas (%) 
252,5 252,5 252,5 252,5 252,5 

15 Cakupan 

Pembantu 

Puskesmas 

22,43 24,77 25,7 28,84 30,18 

 
(%) 

     

   Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, 2013 
 
   

  a. Rasio Posyandu per Satuan Balita 

     Rasio posyandu per satuan balita tahun 2013 

tercatat sebesar 11,43 persen, meningkat sebesar 2,43 

persen dari tahun 2013. 

 b. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan 

Penduduk 
 
    Cakupan pelayanan puskesmas, poliklinik dan 

puskesmas pembantu tahun 2013 mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012.  

Peningkatan pelayanan ini ditunjukkan oleh adanya 

penurunan jumlah penduduk yang dilayani, dimana pada 

tahun 2013, jumlah penduduk yang dilayani turun 

sebanyak 103 penduduk dibandingkan tahun 2012. Hal 

ini berarti bahwa terjadi peningkatan kualitas pelayanan 

kesehatan, dimana pada tahun 2012, satu sarana 
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kesehatan mampu melayani 9.821 penduduk, maka pada 

tahun 2013, satu sarana kesehatan mampu melayani 

9.718 penduduk. 

 c. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk 

   Jumlah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten 

Bogor tahun 2013 sebanyak 4 rumah sakit yang melayani 

kesehatan rujukan penduduk Kabupaten Bogor dan 

sekitarnya. Rata-rata cakupan pelayanan dari ke-4 

rumah sakit milik daerah tersebut mampu melayani 

232.353 penduduk, meningkat sebesar 0,68 persen dari 

tahun 2012. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya 

penambahan kapasitas pelayanan kelas III yang terutama 

ditujukan untuk pelayanan masyarakat tidak mampu.  

 d. Rasio Dokter per Satuan Penduduk  

 
   Kinerja pelayanan kesehatan yang dilihat dari 

ketersediaan dokter di Kabupaten Bogor menunjukkan 

bahwa pada tahun 2013, satu orang dokter melayani 

3.923 pasien, sedangkan tahun 2012, seorang dokter 

melayani 1.860 pasien. Peningkatan jumlah pasien yang 

dilayani oleh seorang dokter menunjukkan bahwa pada 

tahun 2013 terjadi kekurangan tenaga dokter 

dibandingkan dengan tahun 2012, karena seorang dokter 

harus melayani 2.063 pasien lebih banyak daripada 

tahun 2012. 

 e. Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk 

   Kinerja pelayanan kesehatan yang dilihat dari 

ketersediaan tenaga medis per satuan penduduk 

menunjukkan bahwa pada tahun 2013, seorang tenaga 

medis melayani 2.667 pasien, sedangkan tahun 2012 

hanya melayani 1.718 pasien.  Hal ini berarti bahwa pada 

tahun 2013 terjadi kekurangan tenaga medis jika 

dibandingkan dengan tahun 2012, dimana pada tahun 

2013 seorang tenaga medis harus melayani 949 orang 

lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2012. 
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 f. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani  

   Kinerja pelayanan kesehatan yang terkait dengan 

penanganan persalinan oleh tenaga bidan pada tahun 

2013 menunjukkan bahwa sebanyak 99,70 persen 

kejadian komplikasi dalam persalinan dapat ditangani 

oleh tenaga bidan.  Kondisi ini sama dengan kondisi pada 

tahun 2012.   

 g. Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang 

memiliki kompetensi kebidanan 

   Dalam rangka menekan angka kematian ibu dan 

bayi, pertolongan persalinan harus dilakukan oleh tenaga 

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Pada 

tahun 2013, persalinan yang ditangani oleh tenaga bidan 

tercatat sebesar 86,11 persen. Kondisi ini meningkat 

sebesar 4,02 persen dibandingkan dengan tahun 2012 

yang baru mencapai 82,90 persen. 

  h. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immuni-
zation (UCI) 

 

   Salah satu upaya untuk meningkatkan angka 

kesehatan bayi adalah dengan melakukan kegiatan 

preventif berupa pemberian imunisasi dasar. Pada tahun 

2013, belum terdapat data terkait cakupan desa/ 

kelurahan yang telah melakukan imunisasi dasar 

terhadap seluruh bayi . 

 i. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan 
 

   Kinerja pelayanan kesehatan khususnya dalam 

penanganan kasus balita gizi buruk tahun 2013 

menunjukkan bahwa dalam penanganan kasus balita gizi 

buruk, 100 persen dapat ditangani oleh Pemerintah 

Kabupaten Bogor. 

 j. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita 

Penyakit DBD 
 

   Kinerja pelayanan kesehatan khususnya dalam 

penanganan penyakit TBC pada tahun 2013 mencapai 

92,08 persen. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 
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9,20 persen dibandingkan dengan tahun 2012 yang baru 

mencakup 81,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 

penanganan terhadap penderita penyakit TBC semakin 

meningkat. 

 k. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita 

Penyakit DBD 

   Kinerja pelayanan kesehatan khususnya dalam 

penanganan penyakit demam berdarah dengue (DBD) 

pada tahun 2013 mencapai 100 persen. Hal ini 

menunjukkan bahwa penanganan terhadap penyakit 

DBD diselesaikan secara tuntas. 

  l. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin 

    Hingga tahun 2013 seluruh pasien miskin yang 

tercatat sebagai penerima Jamkesda di Kabupaten Bogor 

dapat dilayani dengan baik. Kondisi ini sama dengan 

tahun sebelumnya.  

 m. Cakupan Kunjungan Bayi 

   Jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan 

kesehatan pada tahun 2013 mencapai 94,76 persen.  

Jumlah ini meningkat sebesar 0,80 persen dari tahun 

2012 yang hanya sebesar 93,96 persen.  

 n. Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 

   Kabupaten Bogor pada tahun 2013 memiliki 101 

puskesmas yang tersebar di 40 kecamatan. Hal ini 

menunjukkan bahwa persentase cakupan puskesmas 

terhadap seluruh kecamatan yang ada sebesar 252,5 

persen.  

 o. Cakupan Puskesmas Pembantu 

   Cakupan pelayanan puskesmas pembantu tahun 

2013 tercatat sebesar 30,18 persen. Kondisi ini 

meningkat sebesar 1,34 persen dibandingkan dengan 

tahun 2012 yang baru mencakup 28,84 persen.  

 Indikator kinerja tambahan pada pelayanan urusan wajib 

kesehatan di Kabupaten Bogor disajikan pada Tabel 2.22 

sebagai berikut : 
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 Tabel 2.22 Indikator Kinerja Pelayanan Kesehatan Tambahan 

di Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013  

INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

Cakupan Rumah 
dengan bebas jentik 

91,3 92,3 93,05 93,82 95,01 

Cakupan TTU 
(Tempat-Tempat 
Umum) yang 
memenuhi syarat 

72,7 74,85 75,94 77,41 77,22 

Cakupan TPM 
(Tempat Pengolahan 
Makanan) yang 

memenuhi syarat 

70,7 87,08 88,07 88,38 89,71 

Cakupan SAB (Sarana 
Air Bersih) yang 

memenuhi syarat 

38,5 68,77 69,80 70,13 70,13 

Cakupan JAGA 
(Jamban Keluarga) 

yang memenuhi 
syarat 

30,8 66,19 67,70 71,59 70,07 

Prosentase Sarana 
Kesehatan Swasta 

yang berijin 

100 100 103,11 164 109,65 

Prosentase pengadaan 
obat essensial 

100 100 100 100 100 

Cakupan pengawasan 
terhadap obat dan 
makanan yang 

berbahaya 

41,07 42,6 43,51 44,05 45,09 

Cakupan Desa Siaga 
Aktif 

43 85 128 214 216 

RSUD CIBINONG 
     

Cakupan tingkat 
hunian rumah sakit/ 
Bed Occupancy Ratio 

(BOR) 

82,.41% 82,57% 79,15% 82,01% 83,40% 

Peningkatan 
ketersediaan tempat 

tidur kelas III Rumah 
Sakit 

38,00% 38,00% 38% 51,50% 51,50% 

Peningkatan layanan 
Spesialis  

16 16 16 18 18 

Peningkatan jumlah 
instalasi  

12 12 13 17 17 

Rasio tenaga dokter 
spesialis dasar setiap 
layanan medik 
fungsional 

1:3,2 1:2,8 1 : 3,4, 1: 1,4 1: 4,25 

Rasio Perawat per 
Tempat Tidur  

1 : 0,72 1 : 0,73 1 : 0,79 1 : 0,82 1 : 0,83 

RSUD CIAWI 
     

Cakupan tingkat 
hunian rumah sakit/ 
Bed Occupancy Ratio 
(BOR) (%) 

53,20 59,43 60,16, 64,28 69,94 

Peningkatan 
ketersediaan tempat 
tidur kelas III Rumah 

Sakit (%) 

44,66 64,29 46,61 54,47 64,52 

Peningkatan layanan 
Spesialis  

13 13 15 19 20 

Peningkatan jumlah 
instalasi  

12 14 14 15 19 

Rasio tenaga dokter 

spesialis dasar setiap 
layanan medik 
fungsional 

1:03 1:03 1 : 3.5 1 : 3,0 1 : 3,5 

Rasio Perawat per 
Tempat Tidur  

01:00,7 01:00,7 1 : 0.73 1 : 0,87 1 : 0,95 

RSUD LEUWILIANG 
     

Cakupan tingkat 

hunian rumah sakit/ 
Bed Occupancy Ratio 

- 51,46 78,87 74,80 82,57 
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INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

(BOR) (%) 

Peningkatan 
ketersediaan tempat 
tidur kelas III Rumah 
Sakit (%) 

- 60 65 72,90 76,00 

Peningkatan layanan 
Spesialis  

- 8 6 9 14 

Peningkatan jumlah 

instalasi  
- 10 10 11 13 

Rasio tenaga dokter 
spesialis dasar setiap 

layanan medik 
fungsional 

- - 0,625 0,75 2:4 

Rasio Perawat per 
Tempat Tidur  

- - 1:10 1:7,6 1:7 

RSUD CILEUNGSI 
     

Cakupan tingkat 
hunian rumah sakit/ 

Bed Occupancy Ratio 
(BOR) (%) 

- 
  

48 38,9 

Peningkatan 

ketersediaan tempat 
tidur kelas III Rumah 
Sakit 

- 
  

50 60,6 

Peningkatan layanan 

Spesialis  
- 

  
11 14 

Peningkatan jumlah 
instalasi  

- 
  

10 10 

Rasio tenaga dokter 
spesialis dasar setiap 
layanan medik 

fungsional 

- 
  

1:1,5 1:2,0 

Rasio Perawat per 
Tempat Tidur  

-   1:1,06 1:1,13 

 Sumber :  Dinas Kesehatan, RSUD Cibinong, RSUD Ciawi, RSUD 

Leuwiliang, dan RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor, 2013 

 

 a.  Pelayanan Kesehatan Lingkungan 

   Kinerja kesehatan lingkungan pada tahun 2013 

ditunjukkan oleh beberapa indikator, yaitu : 1) cakupan 

rumah yang bebas jentik, 2) keberadaan tempat-tempat 

umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan, 3) 

keberadaan tempat-tempat pengolahan makanan yang 

memenuhi syarat kesehatan, 4) cakupan sarana air 

bersih yang memenuhi syarat, 5) cakupan jamban 

keluarga yang memenuhi syarat. 

   Pada tahun 2013, cakupan rumah yang bebas jentik 

tercatat sebesar 95,01 persen. Kondisi ini mengalami 

peningkatan sebesar 1,19 persen dibandingkan tahun 

2012 yang mencapai 93,82 persen.   

   Kondisi tempat-tempat umum yang memenuhi 

syarat kesehatan pada tahun 2013 tercatat sebesar 77,22 
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persen. Hal ini mengalami penurunan sebesar 0,19 

persen jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang 

mencapai 77,41 persen.   

   Kondisi tempat-tempat pengolahan makanan yang 

memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2013 tercatat 

sebesar 89,71 persen. Kondisi ini mengalami peningkatan 

sebesar 1,33 persen dibandingkan dengan tahun 2012 

yang baru mencapai 88,38 persen. 

   Kondisi cakupan sarana air bersih yang memenuhi 

syarat kesehatan tahun 2013 tercatat sebesar 70,13.  

Kondisi ini sama seperti kondisi tahun 2012. 

   Kondisi cakupan jamban keluarga yang memenuhi 

syarat tercatat sebesar 70,07 persen. Jumlah ini 

mengalami penurunan sebesar 1,52 persen dibandingkan 

dengan tahun 2012 yang telah mencapai 71,59 persen. 

 b. Persentase Sarana Kesehatan Swasta yang Berijin 

   Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat dapat melibatkan partisipasi unsur 

masyarakat atau swasta. Dalam hal ini, Pemerintah 

Kabupaten Bogor berfungsi sebagai fasilitator dan 

mengawasi penyelenggaraannya terutama dalam bentuk 

penerbitan ijin praktik/usaha bagi pelaku swasta. Pada 

tahun 2013, tercatat sebesar 109,65 persen 

penyelenggara yang sudah berijin.  Jumlah ini mengalami 

penurunan dari tahun 2012 yang tercatat sebesar 164 

persen. 

 c. Cakupan pengawasan terhadap obat dan makanan 

yang berbahaya 
 
   Pengawasan terhadap obat dan makanan berbahaya 

hingga tahun 2013 telah mencapai 45,09 persen.  

Cakupan ini mengalami peningkatan sebesar 1,04 persen 

dibandingkan dengan tahun 2012 yang baru mencapai 

44,05 persen.  Adapun pengadaan terhadap obat-obatan 

esensial dilakukan seluruhnya oleh Pemerintah 

Kabupaten Bogor. 
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 d. Pelayanan Kesehatan Lanjutan (Rumah Sakit) 

   Pemerintah Kabupaten Bogor hingga tahun 2013 

memiliki 4 (empat) rumah sakit milik daerah. Ditinjau 

dari tingkat hunian rumah sakit, RSUD Cibinong pada 

tahun 2013 mengalami peningkatan tingkat hunian 

sebesar 1,39 persen dibandingkan dengan tahun 2012. 

RSUD Ciawi mengalami peningkatan tingkat hunian 

sebesar 5,66 persen, RSUD Leuwiliang mengalami 

peningkatan sebesar 7,77 persen, sedangkan tingkat 

hunian di RSUD Cileungsi turun sebesar 9,10 persen. 

   Ditinjau dari ketersediaan tempat tidur untuk pasien 

kelas III, maka pada tahun 2013, RSUD Cibinong tidak 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 

2012, RSUD Ciawi menambah kapasitas sebanyak 10,05 

persen, RSUD Leuwiliang menambah kapasitas sebanyak 

3,10 persen. Adapun RSUD Cileungsi telah mampu 

menambah kapasitas tempat tidur kelas III sebesar 10,60 

persen. 

   Rumah sakit identik dengan penyediaan layanan 

spesialis. Kinerja pelayanan kesehatan dari tinjauan 

penyediaan layanan spesialis pada tahun 2013 

menunjukkan bahwa RSUD Cibinong pada tahun 2013 

tidak menambah layanan spesialis, RSUD Ciawi 

menambah 1 (satu) jenis layanan spesialis, dan RSUD 

Leuwiliang menambah 5 (lima) jenis layanan spesialis, 

sedangkan RSUD Cileungsi berhasil menambah 3 (tiga) 

jenis layanan spesialis. 

   Ditinjau dari penyediaan instalasi perawatan rumah 

sakit, hasil kinerja tahun 2013 jika dibandingkan dengan 

tahun 2012 menunjukkan bahwa RSUD Cibinong tidak 

menambah instalasi, RSUD Ciawi menambah 4 (empat) 

instalasi, dan RSUD Leuwiliang menambah 2 (dua) 

instalasi, dan RSUD Cileungsi tidak menambah instalasi. 

   Dilihat dari rasio ketersediaan tenaga dokter 

spesialis dasar setiap layanan medik fungsional, hasil 

kinerja tahun 2013 jika dibandingkan dengan tahun 



 II -38 

2012 menunjukkan bahwa pada RSUD Cibinong terjadi 

peningkatan layanan medik fungsional oleh dokter 

spesialis sebesar 2,85 persen, pada RSUD Ciawi terjadi 

kenaikan sebesar 0,50 persen, pada RSUD Leuwiliang 

terjadi peningkatan sebesar 1,25 persen, dan pada RSUD 

Cileungsi terjadi peningkatan sebesar 0,50 persen. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada tahun 2013, terdapat 

kekurangan tenaga dokter spesialis di setiap rumah sakit 

milik Pemerintah Kabupaten Bogor. 

   Dilihat dari rasio perawat per tempat tidur, hasil 

kinerja tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 

menunjukkan bahwa pada RSUD Cibinong terjadi 

peningkatan rasio sebesar 0,01 persen, pada RSUD Ciawi 

mengalami peningkatan sebesar 0,08 persen, pada RSUD 

Leuwiliang terjadi penurunan sebesar 0,06 persen, dan 

pada RSUD Cileungsi terjadi peningkatan sebesar 0,07 

persen.  Kondisi ini menunjukkan bahwa pada selain 

RSUD Leuwiliang terjadi kekurangan tenaga perawat. 

 

 3. Pekerjaan Umum 

   Kinerja pelayanan urusan wajib pekerjaan umum 

selama kurun waktu 2009-2013 ditunjukkan oleh Tabel 2.23 

sebagai berikut : 

  Tabel 2.23 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 
Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2008-2011 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. 
Proporsi panjang 
jaringan jalan dalam 
kondisi baik  

0,7462 0,7899 0.8099 0,8299 0,8499 

2. Rasio Jaringan Irigasi - 4,179 4,35 4,801 4,434 

3. 
Rasio tempat ibadah 
per satuan penduduk  

1,304 2,595 2,6 3,14 5,41 

4. 
Rasio rumah tinggal 
bersanitasi (%) 

N/A 10.28 23.83 32,71 43,32 

5. 
Rasio tempat 
pemakaman umum 
per satuan penduduk  

28,48 26,78 25,98 25,12 19,58 

6. 

Rasio tempat 
pembuangan sampah 
(TPS) per satuan 
penduduk  

2,84 2,67 2,59 2,51 1,95 

7. 
Rasio rumah layak 
huni  

0.20 0.19 0,18 0,19 0,18 



 II -39 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

8. 
Rasio permukiman 
layak huni  

0.86 0.86 0.88 0,90 0,90 

9. 
Panjang  jalan dilalui 
Roda 4  

0,00039 0,00037 0,00035 0,00034 0,00032 

10. 

Jalan Penghubung 
dari ibukota 
kecamatan ke 
kawasan pemukiman 
penduduk (minimal 

dilalui oleh roda 4) 

0 0 0 0 0 

11. 

Panjang jalan 
kabupaten dalam 
kondisi baik (> 40 
KM/Jam ) (%) 

74,62 78,99 80,99 82,99 84,99 

12. 

Panjang  jalan yang 
memiliki trotoar dan 
drainase/ saluran 
pembuangan air 
(minimal 1,5 m) (%) 

- - 27,38 29,38 31,38 

13. 

Sempadan jalan yang 
dipakai pedagang 
kaki lima atau 
bangunan rumah liar 

(%) 

- - 2,27 2,25 2,23 

14 
Sempadan sungai 
yang dipakai 
bangunan liar (%) 

- - 3,03 3,01 2,99 

15. 

Drainase  dalam 
kondisi baik/ 
pembuangan aliran 
air tidak tersumbat 
(%) 

- - 39,13 39,11 39,09 

16. 

Pembangunan turap 
di wilayah jalan 
penghubung dan 
aliran sungai rawan 
longsor lingkup 
kewenangan kota 

- 0,8 0,816 0,832 0,849 

17. 
Luas irigasi 
Kabupaten dalam 
kondisi baik (%) 

52,89 55,53 58,13 60,73 63,33 

18. 
Lingkungan 
Pemukiman  

0.64 0.63 0,54 0,54 0,64 

  Sumber :   Dinas Bina Marga dan Pengairan, Sekretariat Daerah, Dinas   

 Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Tata Bangunan dan 

 Permukiman Kab. Bogor, 2013 
     

   a. Jalan 

    Kondisi proporsi panjang jaringan jalan dalam 

kondisi baik selama tahun 2009-2013 menunjukkan 

peningkatan. Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 

tahun 2013 meningkat sebesar 0,02 persen dibandingkan 

tahun 2012. Meskipun persentase peningkatan kondisi 

jalan dalam kondisi baik tidak terlalu besar, namun hal 

tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran arus 

barang dan jasa dari dan ke Kabupaten Bogor.  
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    Kondisi panjang jalan yang dilalui kendaraan roda 4 

tercatat sebesar 0,00032 Kondisi ini mengalami 

penurunan sebesar 0,00002 persen dibandingkan dengan 

tahun 2012. Kondisi jalan yang menjadi penghubung dari 

ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk 

yang minimal dapat dilalui oleh kendaraan roda empat 

tercatat sebesar 0, sama dengan kondisi tahun 2012. 

    Hasil pelaksanaan pembangunan tahun 2013 

menunjukkan bahwa panjang jalan kabupaten yang 

berada dalam kondisi baik mengalami peningkatan 

sebesar 2,00 persen dibandingkan dengan tahun 2012.  

Disamping terdapat peningkatan jalan yang berkondisi 

baik, panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase 

juga mengalami peningkatan sebesar 2,00 persen 

dibandingkan dengan tahun 2012. 

    Beberapa pelanggaran pemanfaatan sempadan jalan 

yang terjadi diantaranya adalah pemanfaatan sempadan 

jalan oleh pedagang kali lima (PKL) atau berdirinya 

bangunan-bangunan liar di sempadan jalan tersebut. 

Pada tahun 2013, terjadi penurunan terhadap 

pelanggaran penggunaan sempadan jalan sebesar 0,02 

persen dibandingkan dengan tahun 2012. Adapun 

pelanggaran terhadap sempadan sungai yang 

dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan-bangunan 

liar, maka pada tahun 2013, pelanggaran tersebut turun 

sebesar 0,02 persen dibandingkan dengan tahun 2012. 

    Dalam hal drainase yang berada dalam kondisi baik, 

maka hasil kinerja pada tahun 2013 menunjukkan 

bahwa terjadi penurunan persentase drainase dalam 

kondisi baik sebesar 0,02 dibandingkan dengan tahun 

2012. 

    Wilayah Kabupaten Bogor memiliki banyak daerah 

aliran sungai yang rawan terjadi longsor. Salah satu 

upaya untuk meminimalkan terjadinya bencana longsor 

di wilayah jalan sepanjang aliran sungai adalah dengan 

membangun turap. Pada tahun 2013, persentase 
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pembangunan turap meningkat sebesar 0,017 persen 

dibandingkan dengan tahun 2012. 

  b. Irigasi 

    Kinerja pelayanan pekerjaan umum dari aspek 

irigasi menunjukkan bahwa rasio jaringan irigasi pada 

tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,367 persen 

dibandingkan dengan tahun 2012.  

    Adapun dari aspek luas irigasi kabupaten dalam 

kondisi baik, terdapat peningkatan sebesar 2,60 persen 

dibandingkan dengan tahun 2012. 

  c. Bangunan dan Rumah Tinggal 

    Kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Bogor 

terkait pengadaan bangunan tempat ibadah pada tahun 

2013 menunjukkan bahwa rasio tempat ibadah per 

satuan penduduk mengalami peningkatan sebesar 2,27 

persen dibandingkan tahun 2012.  

    Kondisi rumah layak huni di Kabupaten Bogor 

mengalami penurunan sebesar 0,01 persen dibandingkan 

dengan tahun 2013, sedangkan rasio permukiman layak 

huni tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan 

tahun 2012. 

    Lingkungan pemukiman yang terkatagori kawasan 

kumuh di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan 

sebesar 0,1 persen dibandingkan dengan tahun 2012.  

  d. Sanitasi 

    Kondisi kinerja pelayanan umum dilihat dari 

persentase rumah tinggal bersanitasi menunjukkan 

bahwa pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 

10,61 persen dibandingkan tahun 2012. 

  e. Pemakaman Umum 

    Adapun ditinjau dari sisi ketersediaan  tempat 

pemakaman umum per satuan penduduk, pada tahun 

2013 terjadi penurunan Rasio tempat pemakaman umum 

per satuan penduduk sebesar 5,54 persen dibandingkan 

dengan tahun 2012. 
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 4. Perumahan 

    Kinerja pelayanan urusan wajib perumahan di 

Kabupaten Bogor dalam kurun waktu tahun 2009-2103 

dapat dilihat pada Tabel 2.24 

  Tabel 2.24 Kinerja Urusan Perumahan di Kabupaten Bogor 
Tahun 2009-2103 

N0 Indikator 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 
Rumah tangga 
pengguna air bersih 
(%) 

58,64 58,78 81,46 67,75 115,19 

2 
Rumah tangga 

pengguna listrik (%) 
0.42 0.45 0.43 0.58 0.78 

3 
Rumah tangga 
bersanitasi (%) 

N/A 10.28 23.83 32,71 43,93 

4 
Lingkungan 
pemukiman kumuh 
(%) 

0,5321 0.5347 0.54 0,54 0,52 

5 
Rasio rumah layak 
huni  

0,20 0,19 0,18 0,19 0,18 

  Sumber : Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Dinas Kebersihan  

 dan Pertamanan Kab. Bogor, 2013 

       

  Pada tahun 2013, persentase rumah tangga pengguna 

air bersih meningkat sebesar 47,44 persen dibandingkan 

dengan tahun 2012. Sementara itu, persentase rumah 

tangga yang menggunakan listrik tercatat mengalami 

peningkatan sebesar 0,20 persen dibandingkan dengan 

tahun 2012.  

  Rumah tangga bersanitasi tercatat sebesar 43,93 

persen, mengalami peningkatan sebesar 11,22 persen 

dibandingkan tahun 2012. 

  Lingkungan pemukiman kumuh tahun 2013 

mengalami penurunan sebesar 0,02 persen dibandingkan 

tahun 2013, sedangkan rumah layak huni mengalami 

penurunan sebesar 0,01 persen. 

   

 5. Penataan Ruang 

  Kinerja urusan penataan ruang di Kabupaten Bogor 

tahun 2009-2103 dapat dilihat pada Tabel 2.25 
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 Tabel 2.25 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 

Urusan Penataan Ruang Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. Rasio Ruang Terbuka 
Hijau per Satuan Luas 
Wilayah ber HPL/HGB 
(%) 

14.54 22.52 24.36 29.15 26.95 

2. Ruang publik yang 
berubah 
peruntukannya (%) 

0.12 0.08 0.06 0.05 0.04 

3 Rasio bangunan ber- 
IMB per satuan 

bangunan  
0.52 0.56 12.7 4.73 1.4 

 Sumber  :   Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor, 2013 

   Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, 2013 

  

   Kinerja pelayanan umum urusan penataan ruang 

tahun 2013 pada indikator rasio ruang terbuka hijau per 

satuan luas wilayah ber HPL/HGB mengalami penurunan 

sebesar 2,2 persen dibandingkan dengan tahun 2012.  

   Dilihat dari kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang 

dan Wilayah (RTRW), ruang publik yang berubah 

peruntukannya tercatat sebesar 0,04 persen. Kondisi ini 

mengalami penurunan sebesar 0,01 persen dibandingkan 

dengan tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 

2013 ketaatan terhadap RTRW semakin meningkat. 

   Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 

2013 menunjukkan bahwa rasio bangunan yang memiliki 

IMB mengalami penurunan sebesar 3,33 persen 

dibandingkan dengan tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa jika dibandingkan dengan tahun 2012, lebih banyak 

terdapat bangunan yang didirikan tanpa disertai IMB. 

 

 6. Perencanaan Pembangunan 

  Kinerja perencanaan pembangunan dalam kurun 

waktu tahun 2009-2103 dapat dilihat pada Tabel 2.26. 
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 Tabel 2.26 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 

Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2009-
2103 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. Tersedianya dokumen 
perencanaan RPJPD yang telah 
ditetapkan dengan PERDA 

ada ada ada ada ada 

2. Tersedianya Dokumen 
Perencanaan : RPJMD yang 
telah ditetapkan dengan 
PERDA/PERKADA 

ada ada ada ada ada 

3. Tersedianya Dokumen 
Perencanaan : RKPD yang telah 
ditetapkan dengan PERKADA 

ada ada ada ada ada 

4. Penjabaran Program RPJMD ke 
dalam RKPD (%) 100 100 100 100 100 

Sumber  :   Bappeda Kabupaten Bogor, 2013 

   Kinerja pembangunan pelayanan umum bidang 

perencanaan pembangunan daerah tahun 2009-2103 

ditunjukkan oleh tersedianya RPJPD Kabupaten Bogor 

Tahun 2005–2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 tahun 2008, RPJMD 

Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 yang telah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 

2009 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah 

Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008–2013 dan 

RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap 

tahunnya. RKPD disusun sebagai penjabaran tahun 

berkenaan dalam RPJMD yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Keseluruhan dokumen tersebut telah disusun dan telah di 

Perdakan. 

 

 7. Perhubungan 

 Capaian kinerja pelayanan umum urusan 

perhubungan dapat dilihat pada Tabel 2.27. 
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 Tabel 2.27 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 

Urusan Perhubungan Tahun 2009-2013 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. Jumlah 
arus 
penumpang 
angkutan 
umum  

 
4.086.151  

 
3.998.714  

 
4.109.078  

 
4.955.388  

 
5.089.679  

2. Rasio ijin 
trayek  

0,0002702 0,0002561 0,0002513 0,0002466 0,000242 

3. Jumlah uji 
kir 

angkutan 
umum  

18.002 18.052 18.122 18.192 18.262 

4. Jumlah 
Terminal 
Bis 

5 6 6 6 6 

5. Angkutan 
darat  (%) 

0,53 0,56 0,57 0,50 0,50 

6. Kepemilikan 
KIR 
angkutan 
umum (%) 

0,2953216 0,4132231 0,3992126 0,2976879 0,29683 

7. Lama 
pengujian 
kelayakan 
angkutan 
umum (KIR) 

10 10 10 10 10 

8. Biaya 
pengujian 
kelayakan 
angkutan 
umum per 
kendaraan 
(Rp) 

75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 

9. Pemasangan 
Rambu-
rambu (%) 

0,0205 0,00555 0,0045 0,0225 0,025 

 Sumber :  Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab. Bogor, 2013 

 Kinerja pembangunan pada pelayanan pada urusan 

wajib perhubungan  tahun 2013 menunjukkan hal-hal 

sebagai berikut : 

 Jumlah dan arus penumpang angkutan umum 

mengalami peningkatan sebanyak 134.291 orang atau 

sebesar 2,71 persen dibandingkan dengan tahun 2012.  

Keseluruhan jumlah penumpang ini dilayani oleh 6 (enam) 

terminal yang tersedia di Kabupaten Bogor. Untuk melayani 

kebutuhan penumpang, rasio ijin trayek yang dikeluarkan 

mengalami peningkatan sebesar 0,81 persen dari tahun 

2012.   

 Persentase jumlah angkutan darat yang melayani 

penumpang, tidak mengalami peningkatan dibandingkan 
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dengan tahun 2012.  Jumlah kendaraan yang melakukan uji 

KIR angkutan umum meningkat sebanyak 72 kendaraan 

atau sebesar 0,38 persen dibandingkan dengan tahun 2012, 

sedangkan jumlah kendaraan yang belum memiliki KIR 

angkutan umum tercatat mengalami penurunan sebesar 

0,0008579 persen. Dari aspek pengujian KIR, lama dan 

waktu uji tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan 

tahun 2012. 

 Adapun pemasangan rambu-rambu menunjukkan 

adanya peningkatan sebesar 0,0025 persen dibandingkan 

tahun 2012 dari yang seharusnya tersedia. 

  

 8. Lingkungan Hidup 

   Kinerja pelayanan urusan wajib lingkungan hidup 

dalam kurun waktu 2009-2103 dapat dilihat pada Tabel 

2.28. 

 Tabel 2.28 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 
Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Persentase 

penanganan sampah   
27,43 35,71 34,65 41,77 29,34 

2 Persentase Penduduk 

berakses air minum  
43,92 44,24 44,24  42,56 N/A 

3 Persentase luas 
pemukiman yang 

tertata  

85.66 85.77 87,62 89,48 93,53 

 

4 
Pemantauan status 

mutu air (%) 
20,34 41,53 60,59 

 

80,00 

 

 

99,00 

 

5 Cakupan pengawasan 

terhadap pelaksanaan 

AMDAL (%) 

35,86 49,66 55,05 60,09 65,00 

6 Tempat pembuangan 

sampah (TPS) per 

satuan penduduk (%) 

19,76 19,62 20,16 21,46 19,99 

7 Penegakan hukum 

lingkungan  (%) 
37,5 90,48 81,82 78,43 90,00 

 Sumber :  Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Dinas Tata 

Bangunan dan Pemukiman, Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan, 2013 
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   Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan 

lingkungan hidup di Kabupaten Bogor pada tahun 2013 

ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut: 

   Kinerja penanganan persampahan mengalami 

penurunan sebesar 12,43 persen dibandingkan dengan 

tahun 2012.  Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

penanganan terhadap sampah menjadi lebih kecil 

dibandingkan dengan produksi sampah yang dihasilkan oleh 

masyarakat Kabupaten Bogor. Dalam arti lain hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan produksi sampah pada 

tahun 2013 tidak dapat diimbangi dengan kemampuan 

dalam penanganan sampah. Ketersediaan tempat 

pembuangan sampah per satuan penduduk juga mengalami 

penurunan sebesar 1,47 persen dibandingkan dengan tahun 

2012. Hal ini menunjukkan bahwa daya tampung TPS 

terhadap jumlah penduduk semakin kecil dibandingkan 

dengan kondisi pada tahun 2012. Belum terdapat data 

persentase penduduk berakses air minum tahun 2013.  

   Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL 

mengalami peningkatan sebesar  4,91persen dibandingkan 

dengan tahun 2012, sedangkan penegakan hukum 

lingkungan meningkat sebesar 11,57 persen dibandingkan 

dengan tahun 2012.  

 

 9. Pertanahan 

   Kinerja urusan pertanahan dalam kurun waktu tahun 

2009-2103 dapat dilihat pada Tabel 2.29 

   Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan 

pertanahan selama periode 2009-2012 diukur dari 

meningkatnya persentase luas lahan bersertifikat. Pada 

tahun 2013  persentase luas lahan bersertifikat meningkat 

sebesar 0,40 persen dibandingkan tahun 2012.  Penyelesaian 

kasus tanah negara menurun sebesar 7,06 persen 

dibandingkan dengan tahun 2012.  Hal ini menunjukkan 
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bahwa kemampuan untuk menyelesaikan kasus-kasus tanah 

negara dari sekian banyak kasus yang tercatat, lebih rendah 

dibandingkan dengan tahun 2012.  

 Tabel 2.29 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 
Urusan Pertanahan Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. Persentase luas lahan 

bersertifikat (%) 
11,94 11,93 12,26 12,56 12,96 

2. Penyelesaian kasus tanah 

negara (%) 
11,11 63,64 53,33 45,00 37,04 

3. Penyelesaian izin lokasi 

(%) 
64,29 74,36 75,00 75,00 75,00 

 Sumber  : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor, dan 
Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Bogor, 2013 

   

   Terkait dengan masalah pertanahan, pada tahun 2013 

penyelesaian ijin lokasi tidak mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan tahun 2012. 

 

 10. Kependudukan dan Catatan Sipil 

 Kinerja pembangunan pada pelayanan kependuduk-an 

dan catatan sipil selama tahun 2009-2103 dapat dilihat pada 

Tabel 2.30 sebagai berikut : 

   Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk tahun 

2013 mengalami peningkatan sebesar 0,031 persen 

dibandingkan dengan tahun 2012. Kepemilikan KTP juga 

meningkat sebesar 3,11 persen dibandingkan dengan tahun 

2012. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelayanan KTP 

terdapat peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor, 

dan disisi lain kesadaran warga masyarakat untuk membuat 

KTP juga mengalami peningkatan. Disamping itu, Pemerintah 

Kabupaten Bogor telah menerapkan KTP nasional berbasis 

NIK, meskipun untuk database kependudukan skala provinsi 

belum tersedia. 
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 Tabel 2.30 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 
2009-2103 

No INDIKATOR 
REALISASI 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. Rasio penduduk 

ber -KTP per 

satuan penduduk 

0,071 0,071 0,068  0,068 0,099 

2. Rasio bayi berakte 

kelahiran 
0,79 0,79 0,84  0,84 0,62 

3. Rasio pasangan 

berakte nikah 
1 1 0,89  0,90 1 

4. Kepemilikan KTP 

(%) 
76,01 76,01 70,17 69,28 72,39 

5. Kepemilikan akta 
kelahiran per 1000 

penduduk 

234,89 227,13 247,09  239,78 245,56 

6. Ketersediaan 

database 

kependudukan 

skala provinsi 

tidak 

ada 

tidak 

ada 

tidak 

ada 

tidak 

ada 

tidak 

ada 

7. Penerapan KTP 

Nasional berbasis 

NIK 

sudah sudah sudah sudah sudah 

 Sumber  : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Bogor, 2013    

   Adapun dari aspek kepemilikan akte kelahiran per 

1000 penduduk, terdapat peningkatan sebesar 5,78 persen 

kepemilikan akta kelahiran, namun bayi berakta kelahiran 

mengalami penurunan sebesar 0,22 persen dibandingkan 

dengan tahun 2012.   

   Dilihat dari pasangan yang memiliki akta nikah, 

terdapat peningkatan sebesar 0,1 persen dibandingkan 

dengan tahun 2012. 

   

 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 Pada tahun 2013, partisipasi perempuan di lembaga 

pemerintah tidak mengalami peningkatan dibandingkan 

dengan tahun 2012. Adapun partisipasi perempuan di  

lembaga swasta mengalami peningkatan sebesar 0,10 persen. 

Adapun kejadian KDRT tahun 2013 tidak mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012, yakni hanya 

sebesar 4 kasus dari 10.000 penduduk. Demikian pula 

halnya dengan persentase tenaga kerja di bawah umur yang 



 II -50 

tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 

2012. Partisipasi angkatan kerja perempuan juga tidak 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Adapun untuk penyelesaian pengaduan 

perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, 

mengalami peningkatan sebesar 0,04 persen dibandingkan 

dengan tahun 2012. 

 Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama 

kurun waktu tahun 2009-2103 dapat dilihat pada Tabel 

2.31. 

 Tabel 2.31  Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. Persentase partisipasi 

perempuan di 

lembaga pemerintah  

16 16 16,20  16,40 16,40 

2. Partisipasi 

perempuan di 
lembaga swasta (%) 

44,40 44,40 44,50  44,45 44,55 

3. Rasio KDRT  0,014 0,010 0,009 0,00004 0,00004 

4. Persentase jumlah 

tenaga kerja dibawah 

umur  

0,52 0,50 0,48  0,46 0,46 

5. Partisipasi angkatan 
kerja perempuan 

38,25 38,78 50,00  50,15 50,15 

6. Penyelesaian 
pengaduan 

perlindungan 

perempuan dan anak 

dari tindakan 

kekerasan 

23,53 23,53 28,41 33,33 39,37 

 Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Bogor, 2013 

  

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

 Kinerja yang ditunjukkan dalam pelayanan urusan 

keluarga berencana dan keluarga sejahtera  pada tahun 

2013 adalah sebagai berikut : 

 Rata-rata jumlah anak per keluarga mengalami 

penurunan sebesar 0,08 persen dibandingkan dengan tahun 

2012. Hal ini didukung oleh adanya peningkatan rasio 



 II -51 

akseptor KB sebesar 0,40 persen dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. Cakupan peserta KB aktif juga 

mengalami peningkatan sebesar 0,004 persen dibandingkan 

tahun 2012.  

 Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I 

menurun sebesar 1,60 persen dibandingkan tahun 2012.  

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013, terdapat 

perbaikan mutu keluarga di Kabupaten Bogor jika 

dibandingkan dengan tahun 2012. 

 Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan 

keluarga berencana dan keluarga sejahtera selama periode 

2009-2103  dapat dilihat pada Tabel 2.32 sebagai berikut : 

 Tabel 2.32 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga 
Sejahtera Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 

REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. Rata-rata jumlah 
anak per keluarga  

2,07 2,00 1,80 1,97 1,89 

2. Rasio akseptor KB  68,87 72,34 73,66 71,95 72,35 

3. Cakupan peserta KB 

aktif (%) 
0,6887 0,7234 0,7366 0,7195 0,7235 

4. Keluarga Pra 

Sejahtera &  
Keluarga Sejahtera I 

(%) 

46,89 45,77 44,5 43,77 42,17 

 Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Bogor, 2013 

  

 13. Sosial  

 Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan sosial 

selama periode 2009-2103 dapat dilihat pada Tabel 2.33 

sebagai berikut : 
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 Tabel 2.33 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 

Urusan Sosial Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. Sarana sosial seperti panti 
asuhan, panti jompo dan 
panti rehabilitasi 

114 131 154 164 164 

2. PMKS yg memperoleh 
bantuan sosial 

0,16 0,21 0,07 0,14 0,26 

3. Penanganan penyandang 
masalah kesejahteraan sosial 

0,16 0,21 0,07 0,14 0,26 

 Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2013 

 Jumlah sarana sosial yang terdapat di Kabupaten 

Bogor tahun 2013 tercatat sebanyak 164 sarana.  Kondisi ini 

tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 

2012. Adapun kondisi PMKS yang memperoleh bantuan 

sosial mengalami penurunan sebesar 0,12 persen 

dibandingkan dengan tahun 2012, sedangkan  penanganan 

terhadap PMKS juga mengalami penurunan sebesar 0,12 

persen.  

 

 14. Ketenagakerjaan 

 Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan 

ketenagakerjaan selama periode 2009-2103 dapat dilihat 

pada Tabel 2.34 sebagai berikut : 

 Tabel 2.34 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 
Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. Angka partisipasi angkatan 
kerja  

62,99 59,60 62,72 62,72 62,26 

2. Angka sengketa pengusaha 
-pekerja per tahun   

85 125 186 179 186 

3. Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja (%) 

62,99 59,60 62,72 62,72 62,26 

4. Pencari kerja yang 
ditempatkan (%) 

14,10 67,76 59,99 43,06 22,97 

5. Tingkat pengangguran 
terbuka (%) 

11,24 10,64 8,59 14,5 N/A 

6. Keselamatan dan 
perlindungan 

1,76 1,37 0 0,86 N/A 

7. Perselisihan buruh dan 
pengusaha terhadap 
kebijakan pemerintah 
daerah 

0 0 0 0 0 

 Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bogor, 2013 
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 Angka partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bogor 

pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,46 persen 

dibandingkan tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa 

peningkatan jumlah penduduk tidak seiring dengan 

peningkatan angkatan kerja, atau komposisi penduduk usia 

15 tahun ke atas di atas usia kerja (>64 tahun) relatif besar 

jika dibandingkan dengan penduduk usia kerja. Jumlah 

pencari kerja yang ditempatkan mengalami penurunan 

sebesar 20,09 persen dari tahun sebelumnya. Belum 

terdapat data tentang tingkat pengangguran terbuka tahun 

2013.  

 Ditinjau dari aspek hubungan antara pengusaha 

dengan pekerja, maka terjadi peningkatan kasus sengketa 

antara pengusaha-pekerja sebanyak 7 kasus dibandingkan 

dengan kasus yang terjadi pada tahun 2012. Adapun 

perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan 

pemerintah daerah tidak terjadi di tahun 2013.   

 

 15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

 Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan 

koperasi, usaha kecil dan menengah   selama periode 2009-

2103 dapat dilihat pada Tabel 2.35 sebagai berikut : 

 Tabel 2.35 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. Persentase koperasi aktif 64,82 59,23 64,61 66,04 67,64 

2. 
Jumlah UKM non 
BPR/LKM UKM 

7.500 8.700 10.000 11.500 12.916 

3. 
Jumlah BPR/LKM 
(termasuk PDPK dan LPK 
milik pemerintah) 

19 19 19 19 19 

4. 
Usaha Mikro dan Kecil 
(%) 

64,64 86,21 106,95 105,17 100,00 

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan  Perdagangan 

Kabupaten Bogor, 2013 

 

 Pada tahun 2013, jumlah koperasi aktif meningkat 

sebesar 1,60 persen dibandingkan dengan tahun 2012, 
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sedangkan jumlah UKM non BPR/LKM UKM meningkat 

sebanyak 1.416 UKM atau sebesar 12,31 persen 

dibandingkan dengan tahun 2012. Berbeda dengan jumlah 

UKM yang mengalami peningkatan, jumlah BPR/LKM milik 

pemerintah tidak mengalami peningkatan.  Adapun jumlah 

usaha mikro dan kecil mengalami penurunan sebesar 5,17 

persen dibandingkan dengan tahun 2012. 

 

 16. Penanaman Modal 

   Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan 

penanaman modal selama kurun waktu 2009-2103 dapat 

dilihat pada Tabel 2.36 sebagai berikut : 

 Tabel 2.36 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 
Urusan Penanaman Modal Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. Jumlah investor 

berskala nasional 
(PMDN/PMA)  

68 38 43 34 38 

2. Jumlah nilai investasi 

berskala nasional 
(PMDN/PMA)  

     

1.530.607.
000.000  

     

1.428.621.
000.000  

     

3.475.791.
000.000  

     

8.214.847.
000.000  

   

17.061.18
6.000.000  

3. Rasio daya serap 
tenaga kerja 

53,36 55,58 55,58 58,12 61,4 

4. Kenaikan / penurunan 
Nilai Realisasi PMDN 

(milyar rupiah) (%) 

18,65 18,86  18,86 76,46 72,46 

 Sumber : Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, 2013 

  Jumlah investor berskala nasional baik PMDN 

maupun PMA yang masuk ke wilayah Kabupaten Bogor 

tercatat mengalami peningkatan sebanyak 4 (empat) investor, 

atau sebesar 11,76 persen dibandingkan dengan tahun 

2012. Disamping itu terdapat peningkatan nilai investasi 

sebesar Rp 8.846.339.000.000,00 atau sebesar 107,69 

persen dibandingkan dengan tahun 2012.  Peningkatan nilai 

investasi tersebut meningkatkan daya serap tenaga kerja 

sebesar 3,28 persen dibandingkan dengan tahun 2012. 

Berdasarkan realisasi PMDN, terdapat penurunan realisasi 

investasi sebesar 5 (lima) persen dibandingkan dengan tahun 

2012. 
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 17. Kebudayaan 

   Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan 

kebudayaan selama kurun waktu tahun 2009-2103  dapat 

dilihat pada Tabel 2.37. 

 Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 

tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 25 kali.  

Jumlah ini meningkat sebesar 48,08 persen dibandingkan 

dengan tahun 2012. Adapun jumlah sarana penyelenggaraan 

seni budaya tidak mengalami penambahan dari tahun 2012, 

yakni tetap berjumlah 5 unit. Hal yang sama terjadi pada 

pelestarian jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya, 

tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 

2012. 

 Tabel 2.37 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 
Urusan Kebudayaan Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Penyelenggaraan 

festival seni dan 
budaya 

15 42 99 52 77 

2 Sarana 
penyelenggaraan 

seni dan budaya 

5 5 17 5 5 

3 Benda, Situs dan 

Kawasan Cagar 

Budaya yang 

dilestarikan 

18,18 24,24 18,18 6,06 6,06 

 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2013  

 

 18. Kepemudaan dan Olahraga 

 Jumlah organisasi pemuda yang dibina oleh 

Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2013 meningkat 

sebanyak 6 organisasi, atau meningkat sebesar 10,53 persen 

dibandingkan tahun 2012. Adapun jumlah organisasi 

olahraga yang juga dibina oleh Pemerintah Kabupaten Bogor 

meningkat sebanyak 10 organisasi atau sebesar 13,51 persen 

dari tahun 2012. 

 Ditinjau dari aktivitas kepemudaan, terjadi 

peningkatan 1 (satu) kegiatan kepemudaan. Adapun kegiatan 
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olahraga mengalami peningkatan sebanyak 2 (dua) kegiatan 

dibandingkan dengan tahun 2013, sedangkan jumlah 

gelanggang remaja dan lapangan olahraga tidak mengalami 

peningkatan.  

   Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemuda 

dan olahraga selama periode 2009-2103 dapat dilihat pada 

tabel 2.38 sebagai berikut : 

Tabel 2.38 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 
Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2009-

2103 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. Jumlah organisasi pemuda  47 50 53 57 63 

2. Jumlah organisasi 
olahraga  

44 59 64 74 84 

3. Jumlah kegiatan 
kepemudaan  

3 7 14 15 16 

4. Jumlah kegiatan olahraga  6 15 15 12 14 

5. Gelanggang / balai remaja 
(selain milik swasta) 

0 2 GOM 2 GOM 3 GOM 3 GOM 

6. Lapangan olahraga 1 buah 1 buah 2 buah 2 buah 2 buah 

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bogor, 2013 

  

 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

 Kinerja pelayanan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Dalam Negeri selama kurun waktu tahun 2009-2103 dapat 

dilihat pada Tabel 2.39 sebagai berikut : 

  Tabel 2.39 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2009-

2103 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Kegiatan pembinaan politik 

daerah 

4 3 3 5 6 

2 Kegiatan pembinaan terhadap 

LSM, Ormas dan OKP 
1 1 2 2 2 

 Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, 2013

  

 Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2013 telah 

melakukan 6 (enam) kegiatan pembinaan politik daerah. 

Jumlah kegiatan ini meningkat 1 (satu) kegiatan 

dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya dilakukan 
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sebanyak 5 (lima) kali. Disamping itu, kegiatan pembinaan 

juga dilakukan terhadap LSM, Ormas dan OKP sebanyak 2 

(dua) kali. Jumlah kegiatan ini tidak berubah jika 

dibandingkan dengan tahun 2012. 

 

 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan 
Persandian 

   Kinerja pelayanan umum urusan otonomi daerah, 

pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, 

perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian selama 

kurun waktu tahun 2009-2103 dapat dilihat pada Tabel 2.40 

 Tabel 2.40 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 
Kepegawaian dan Persandian Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Rasio jumlah 
Polisi Pamong 
Praja per 10.000 
penduduk 

0.54 0.53 0,50 0.81 0.89 

2 Jumlah Linmas 
per Jumlah 
10.000 Penduduk 

9.56 8.99 9,4 8,55 8,40 

3 Rasio Pos 
Siskamling per 
jumlah 
desa/kelurahan 

34.93 35.34 35.74 36,17 36,54 

4 Pertumbuhan 
ekonomi (%) 

4.14 5.09 5,96 5,99 6,03 

5 Kemiskinan (%) 10,81 9,97 9,65 8,82 8,52 

6 Sistem informasi 
Pelayanan 
Perijinan dan 

adiministrasi 
pemerintah  

1 website 1 website 1  website 1 website 1 website 

7 Penegakan 

PERDA 10.67 12.93 11.31 14,69 15,37 

8 Cakupan patroli 
petugas Satpol PP 365 730 730 1.095 1.460 

9 Tingkat 
penyelesaian 
pelanggaran K3 
(ketertiban, 
ketentraman, 
keindahan) di 
Kabupaten 

10.67 12.93 11.31 14,69 15,37 

10 Petugas 
Perlindungan 
Masyarakat 
(Linmas) di 
Kabupaten (%) 

9.56 8.99 9,4 8,55 8,40 
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NO INDIKATOR 

REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

11 Cakupan 
pelayanan 
bencana 
kebakaran 
kabupaten (%) 

0,00015 0,00014 0,00018 0,00019 0,000003 

12 Tingkat  waktu 
tanggap (response 
time rate) daerah 
layanan Wilayah 
Manajemen 
Kebakaran (WMK) 
(%) 

77,45 74,10 88,89 71,74` 85,53 

13 Cakupan sarana 
prasarana 

perkantoran 
pemerintahan 
desa yang baik  

6 6 6 6 6 

14 Sistem Informasi 
Manajemen 
Pemda (Website) 

1 1 1 1 1 

15 Indeks Kepuasan 
layanan 
Masyarakat 

Ada Ada Ada Ada Ada 

 Sumber : Bappeda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Sekretariat 

Daerah Kabupaten Bogor, 2013 

   

 Upaya-upaya penertiban untuk mewujudkan 

ketenteraman masyarakat telah dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Bogor secara kontinyu. Pada tahun 2013, rasio 

jumlah polisi pamong praja telah meningkat sebesar 0,09 

persen dibandingkan dengan tahun 2012, sedangkan jumlah 

linmas mengalami penurunan sebesar 0,15 persen. Untuk 

lebih meningkatkan keamanan masyarakat, jumlah rasio pos 

siskamling per desa/kelurahan telah ditingkatkan sebesar 

0,37 persen, dan untuk keamanan di tingkat kabupaten, 

petugas patroli Pol PP ditingkatkan sebesar 35 persen. 

 Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pada tahun 

2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor meningkat 

sebesar 0,04 persen dibandingkan tahun 2012, sedangkan 

persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,30 persen. 

Upaya penegakan Perda mengalami peningkatan sebesar 

0,68 persen, dan upaya untuk penyelesaian pelanggaran K3 

meningkat sebesar 0,68 persen. 
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   Dalam pelayanan kebakaran, cakupan pelayanan 

bencana kebakaran menurun sebesar 1,9 x 10-4 dengan 

tingkat waktu tanggap meningkat sebesar 13,79 persen. 

 Dalam hal pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah 

Kabupaten Bogor telah membuka layanan melalui website 

Kabupaten sebagai sarana penyampaian informasi kepada 

masyarakat dan penjaringan informasi dari masyarakat. 

Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Bogor juga telah 

melakukan survey kepuasan terhadap masyarakat atas 

pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

     

 21. Ketahanan Pangan 

   Kinerja pelayanan umum urusan ketahanan pangan 

dalam kurun waktu 2009-2103 dapat dilihat pada Tabel 2.41 

 Tabel 2.41 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 
Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Regulasi ketahanan 
pangan 

Ada Ada Ada Ada Ada 

2 Ketersediaan pangan 
utama  

68,44 69,20 66,02 64,36 69,79 

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, 2013 

 

 Hingga tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bogor telah 

memiliki regulasi tentang ketahanan pangan dalam bentuk 

Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2009 tentang Revitalisasi 

Pertanian dan Pembangunan Perdesaan. Dalam hal 

ketersediaan pangan, Kabupaten Bogor telah berhasil 

meningkatkan ketersediaan pangan utama sebesar 5,43 

persen dibandingkan dengan tahun 2012.  

      

 22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

   Kinerja pelayanan umum dalam bidang pemberdayaan 

masyarakat dan desa dapat dilihat dari kinerja LPM, PKK, 

Posyandu, LSM, serta kelompok binaannya. Pada tahun 
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2013, rata-rata kelompok binaan LPM mengalami penurunan 

sebesar 14,03 persen dari tahun 2012. Rata-rata jumlah 

kelompok binaan PKK mengalami peningkatan sebesar 2,84 

persen. Jumlah PKK dan posyandu sampai dengan tahun 

2013 seluruhnya terkatagori aktif. Adapun jumlah LSM tidak 

mengalami peningkatan dari tahun 2012.  

 Kinerja pembangunan urusan pemberdayaan 

masyarakat dan desa selama kurun waktu 2009-2103 dapat 

dilihat pada Tabel 2.42.  

 Tabel 2.42. Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 
2009-2103 

NO INDIKATOR 

REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Rata-rata jumlah kelompok 
binaan lembaga 
pemberdayaan masyarakat 
(LPM)  

64,40 77,35 91,74 91,74 77,71 

2 Rata-rata jumlah kelompok 
binaan PKK  

103,64 121,28 113,79 113,79 116,63 

3 Jumlah LSM (lembaga) 35 93 93 93 93 

4 LPM  Berprestasi (lembaga) 6 6 6 6 6 

5 PKK aktif (%) 100 100 100 100 100 

6 Posyandu aktif (%) 99,90 100 100 100 100 

7 Swadaya Masyarakat 
terhadap program 

pemberdayaan masyarakat 
(%) 

21,88 34,77 34,81 34,81 28,95 

8 Pemeliharaan Pasca 
Program pemberdayaan 
masyarakat (%) 

100 100 100 100 100 

 Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 

Kabupaten Bogor, 2013 

 

 Dalam hal pemberdayaan masyarakat, diharapkan dari 

pemberdayaan ini akan muncul partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan. Pada tahun 2013, posyandu aktif 

mencapai 100 persen dari seluruh posyandu yang ada, 

meskipun tingkat swadaya masyarakat terhadap program-

program pemberdayaan mengalami penurunan sebesar 5,86 

persen dibandingkan tahun 2012. Secara umum 

pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat 

tercapai 100 persen.   
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 23. Statistik 

 Hingga tahun 2013 Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Bogor menyusun buku Kabupaten Bogor Dalam Angka 

Tahun 2013 yang dijadikan sebagai data acuan oleh 

Pemerintah Kabupaten Bogor dapat mengukur 

perkembangan pembangunan yang terjadi sampai dengan 

tahun 2013, serta dijadikan acuan dalam penyusunan 

perencanaan tahun 2014. 

 Pemerintah Kabupaten Bogor bekerjasama dengan 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor menyusun dokumen 

Indikator Ekonomi Daerah tahun 2013 sebagai salah satu 

ukuran perkembangan ekonomi makro Kabupaten Bogor. 

  Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik 

selama periode 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.43 

 Tabel 2.43 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 
Urusan Statistik Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Buku ”Kabupaten Bogor 

Dalam Angka” 
Ada Ada Ada Ada Ada 

2 Buku ”PDRB Kabupaten” Ada Ada Ada Ada Ada 

 Sumber : Bappeda Kabupaten Bogor, dan Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Bogor, 2013 

   

24. Kearsipan 

 Sistem pengelolaan kearsipan secara baku di lingkup 

Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2013 mengalami 

penurunan sebesar 1,12 persen dibandingkan dengan tahun 

2012. Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumberdaya 

pengelola kearsipan telah dilakukan 7 kegiatan, dimana 

jumlah kegiatan ini meningkat sebesar 40 persen 

dibandingkan dengan tahun 2012. 

   Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan 

kearsipan selama kurun waktu tahun 2009-2103 dapat 

dilihat pada Tabel 2.44. 
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 Tabel 2.44 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 

Urusan Kearsipan Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 
Pengelolaan arsip 

secara baku (%) 
57,30 67,00 86,52 88,76 87,64 

2 

Peningkatan SDM  

pengelola kearsipan 
(kegiatan)  

4 4 3 5 7 

 Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bogor, 2013 

 

 25. Komunikasi dan Informatika 

 Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan 

komunikasi dan informatika di Kabupaten Bogor selama 

kurun waktu tahun 2009-2103 dapat dilihat pada Tabel 2.45 

 Tabel 2.45 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 
Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2009-
2103 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Jumlah jaringan 

komunikasi  
0,02 0,01 0,02 0,16 0,28 

2 Rasio 

wartel/warnet 
terhadap 

penduduk    

0,12 0,11 0,11 0,02 0,18 

3 Jumlah surat 

kabar 

nasional/lokal  

145 145 145 145 145 

4 Jumlah penyiaran 

radio/TV lokal  
30 30 30 30 30 

5 Web site milik 

pemerintah daerah 
1 1 1 1 1 

6 Pameran/expo  2 4 1 4 4 

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor, 2013 

 Pada tahun 2013, jumlah jaringan komunikasi yang 

ada di wilayah Kabupaten Bogor mengalami peningkatan 

sebesar 0,12 persen dibandingkan dengan tahun 2013.  

Peningkatan jumlah jaringan ini terutama ditandai dengan 

meningkatnya rasio layanan wartel/warnet bagi penduduk 

sebesar 0,16 persen, sedangkan jaringan komunikasi lainnya 

seperti surat kabar, penyiaran radio/tv lokal, dan website 

milik Pemerintah Kabupaten Bogor tidak mengalami 

perubahan. Terkait dengan informasi yang diberikan oleh 
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Pemerintah Kabupaten Bogor, telah disediakan satu jaringan 

website yang dapat menampung seluruh informasi dari 

masyarakat sekaligus sebagai media informasi bagi 

masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kondisi 

perekonomian masyarakat, telah dilakukan 4 kali pameran/ 

ekspo. Kondisi ini sama dengan kondisi tahun 2012. 

  

 26. Perpustakaan 

   Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan wajib 

perpustakaan selama kurun waktu tahun 2009-2103 dapat 

dilihat pada Tabel 2.46 

 Tabel 2.46 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 
Urusan Perpustakaan Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Jumlah perpustakaan 55 75 175 193 198 

2 

Jumlah pengunjung 

perpustakaan per tahun 

(%) 

0,26 0,26 0,72 0,45 0,68 

3 

Koleksi buku yang 

tersedia di perpustakaan 

daerah (%) 
0,28 0,95 0,27 0,38 0,38 

 Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bogor, 2013 

    

   Pada tahun 2013, terjadi peningkatan jumlah 

perpustakaan yang menjadi cakupan layanan Pemerintah 

Kabupaten Bogor sebanyak 5 (lima) sarana perpustakaan 

atau 2,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dampak 

dari peningkatan jumlah perpustakaan tersebut adalah 

meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan sebesar 

0,23 persen karena akses layanan perpustakaan kepada 

penduduk yang semakin meningkat. Untuk menambah 

layanan perpustakaan kepada penduduk, diperlukan koleksi 

buku-buku yangbermutu. Pada tahun 2013, belum terjadi 

peningkatan jumlah koleksi buku tersebut di perpustakaan 

daerah Kabupaten Bogor. 
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   B.  Fokus Layanan Urusan Pilihan 

   Kewenangan Urusan pilihan merupakan kewenangan yang 

dilaksanakan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah. 

Beberapa urusan pilihan yang dilaksanakan di Kabupaten Bogor 

adalah sebagai berikut : 

   1. Pertanian 

   Pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Bogor berhasil 

meningkatkan produktivitas padi sawah sebesar 2,48 persen 

dan padi gogo sebesar 3,27 persen dari tahun 2012. Dari 

produksi tanaman pangan, produksi ubi jalar meningkat 

sebesar 6.979 ton, talas meningkat sebesar 7,262 ton, dan ubi 

kayu meingkat sebesar 125.359 ton. Komoditas unggulan 

Kabupaten Bogor, produksi pisang meningkat sebesar 4.426 

ton, nanas meningkat sebesar 2.469 ton, manggis menurun 

sebesar 1.344 ton, tanaman hias potong menurun sebesar 

71.205 ton bahan mentah, sama dengan tanaman hias pohon, 

produksi bahan mentah pala menurun sebesar 569 ton, 

bahan mentah kopi menurun sebesar 1.822 ton, bahan 

mentah karet menurun sebesar 1.177 ton, bahan mentah 

cengkeh produksinya menurun sebesar 25 ton, dan jamur 

kayu menurun sebesar 737.657 ton. 

   Ditinjau dari kontribusi sektor pertanian total terhadap 

PDRB atas harga berlaku, terjadi peningkatan sebesar 0,50 

persen, sedangkan PDRB atas harga konstan mengalami 

peningkatan sebesar 0,60 persen dibandingkan dengan tahun 

2012. Ditinjau dari kontribusi sektor pertanian palawija/ 

tanaman bahan makanan terhadap PDRB atas harga berlaku, 

terjadi kenaikan sebesar 0,28 persen dari tahun 2012, 

sedangkan atas harga konstan, meningkat sebesar 0,46 

persen. Ditinjau dari konstribusi sektor perkebunan (tanaman 

keras) terjadi peningkatan terhadap PDRB baik atas harga 

berlaku maupun atas harga konstan masing-masing sebesar 

0,04 persen. 
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 Adapun dari aspek penguatan terhadap sumberdaya 

pertanian khususnya kelompok kelembagaan pelaku utama 

dan pelaku usaha, maka pada tahun 2013, kelompok yang 

mengalami peningkatan adalah kelompok madya, dengan 

peningkatan sebesar 0,03 persen, sedangkan kelembagaan 

lainnya mengalami penurunan.   

 Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pilihan 

pertanian selama kurun waktu tahun 2009-2103 dapat dilihat 

pada Tabel 2.47 

Tabel 2.47 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 
Urusan Pertanian Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 

REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Produktivitas padi atau 

bahan pangan utama lokal 
lainnya per hektar 

    

  

  

 a. Padi sawah (Ku/Ha) 61,46 61,90 62,31 64,75 67,23 

 b. Padi gogo (Ku/Ha) 28,50 31,59 29,93 33,04 36,31 

 Produksi Tanaman Pangan :      

 Ubi Jalar (Ton) 55,195 57,677 50,558 56,297 63.276 

 Talas (Ton) 14,996 15,855 12,846 10,987 18.249 

 Ubi Kayu (Ton) 163,211 166,522 154,453 159,568 284,927 

 Produksi Komoditas 

Unggulan : 
     

 Pisang (Ton) 18,912 23,744 26,625 20,771 25.197 

 Nanas (Ton) 1,805 2,904 3,069 6,13 3.082 

 Manggis (Ton) 2,619 3,765 3,535 5,399 3,995 

 Tanaman Hias Potong 

(Tangkai) 
768,691 282,4 994,294 370,890 299.685 

 Tanaman Hias Pohon (Pohon) 768,691 282,400 994,294 370,890 299.685 

 Pala (Ton Bahan Mentah) 542 718 1,245 1,353 784 

 Kopi (Ton Bahan Mentah) 6,404 7,204 9,619 9,694 7.872 

 Karet (Ton Bahan Mentah) 2,451 2,477 3,428 3,884 2.707 

 Cengkeh (Ton Bahan 

Mentah) 
842 1,263 921 831 806 

 Jamur Kayu (Kg) 240 789,5 1.060.965 1.575.480 837.823 

2 Kontribusi sektor pertanian  

(total) terhadap PDRB harga 
berlaku 

4.40 4.36 4,10 3,74 4,24 

3 Kontribusi sektor pertanian  

(total) terhadap PDRB harga 
konstan 

5.00 5.00 4,69 4,40 5,00 

4 Kontribusi sektor pertanian 

(palawija/tanaman bhn 
makanan) terhadap PDRB 
harga berlaku 

0.02 0.02 0,02 2,08 2,36 

5 Kontribusi sektor pertanian 
(palawija/tanaman bhn 
makan) terhadap PDRB 

harga konstan 

0.03 0.03 0,02 2,22 2,68 

6 Kontribusi sektor 
perkebunan (tanaman keras) 

terhadap PDRB harga 
berlaku 

0.41 0.40 0,37 0,33 0,37 

7 Kontribusi sektor 
perkebunan (tanaman keras) 0.46 0.46 0,44 0,42 0,46 
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NO INDIKATOR 

REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

terhadap PDRB harga 
konstan 

8 Kontribusi Produksi  
kelompok petani terhadap 
PDRB harga 
berlaku=padi/bhn pangan 

utama lokal 

0.02 0.02 0,02 2,08 2,36 

9 Kontribusi Produksi  

kelompok petani terhadap 
PDRB harga 
konstan=padi/bhn pangan 
utama lokal 

0.03 0.03 0,02 2,22 2,68 

10 Cakupan Bina Wilayah 
Penyelenggaraan Penyuluhan 
Pelaku Utama dan Pelaku 

Usaha (%) 

59.11 55.14 48,13 71,16 75,70 

11 Cakupan Bina Penguatan 
Kelembagaan Pelaku Utama 

dan Pelaku Usaha (%) 

          

 Pertanian :      

 - Kelompok Pemula 35.74 33.65 33,63 34,51 34,65 

 - Kelompok Lanjut 53.22 54.09 52,10 51,23 51,06 

 - Kelompok Madya 10.37 11.43 13,21 13,04 13,07 

 - Kelompok Utama 0.66 0.84 1,05 1,23 1,21 

 Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan, Badan Ketahanan Pangan 

dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutana Kabupaten Bogor, 2013 

 

 2. Kehutanan 

 Kinerja pembangunan urusan pilihan kehutanan pada 

tahun 2013 ditunjukkan oleh adanya peningkatan cakupan 

bina wilayah penyelenggaraan penyuluhan terhadap pelaku 

utama dan pelaku usaha. Kontribusi sektor kehutanan 

terhadap PDRB atas harga berlaku tahun 2013 tidak 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012.  

Adapun kontribusi atas harga konstan meningkat sebesar 0,41 

persen dibandingkan dengan tahun 2012.  

 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis mengalami 

penurunan sebesar 0,94 persen. Adapun kerusakan kawasan 

hutan mengalami penurunan sebesar 0,83 persen. Penguatan 

kelembagaan mengalami penurunan yang cukup besar, 

terutama pada kelompok pemula, yakni 66,87 persen dari 

tahun 2012.  Adapun penurunan yang terjadi pada kelompok 

lanjut terjadi sebesar 44,45 persen, dan kelompok lanjut 

sebesar 2,32 persen. Kinerja pembangunan pada pelayanan 
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urusan pilihan kehutanan selama periode 2009-2103 dapat 

dilihat pada Tabel 2.48  

  Tabel 2.48 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 
Urusan Kehutanan Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Rehabilitasi hutan dan lahan 
kritis(%) 

6,41 6,42 4,24 7,83 6,89 

2 Kerusakan Kawasan Hutan (%) 15,36 27,30 22,96 15,83 15,00 

3 Kontribusi sektor kehutanan 
terhadap PDRB harga berlaku 

0,012 0,011 0,011 0,01 0,01 

4 Kontribusi sektor kehutanan 

terhadap PDRB harga konstan 
0,404 0,408 0,412 0,01 0,420 

5 Cakupan Bina Wilayah 
Penyelenggaraan Penyuluhan 
Pelaku Utama dan Pelaku 
Usaha (%) 

19.38 16.88 15.63 14,38 43,75 

6 Cakupan Bina Penguatan 

Kelembagaan Pelaku Utama 
dan Pelaku Usaha (%) 

          

  Kehutanan : 
     

  - Kelompok Pemula 35,66 35,57 32,18 97,74 30,87 

  - Kelompok Lanjut 53,49 51,01 49,43 98,36 53,91 

  - Kelompok Madya 10,85 13,42 17,82 11,59 13,91 

 - Kelompok Utama N/A N/A 0,57 1,11 
 

 Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan, dan Badan Ketahanan 

Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan Kabupaten Bogor, 2013 

  

 3. Energi dan Sumberdaya Mineral 

 Pada tahun 2013, kontribusi sektor pertambangan 

terhadap PDRB atas harga berlaku mengalami penurunan 

sebesar 0,001 persen, sedangkan terhadap PDRB atas harga 

konstan mengalami penurunan sebesar 0,0004 persen.  

Sehubungan dengan terdapatnya kegiatan-kegiatan 

pertambangan ilegal, maka pada tahun 2013 kegiatan 

pertambangan tanpa ijin seluruhnya telah berhasil ditertibkan 

oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.  

 Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan energi 

dan sumberdaya mineral selama kurun waktu tahun 2009-

2103 dapat dilihat pada Tabel 2.49. 
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 Tabel 2.49 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 
2009-2103 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Pertambangan tanpa ijin 100 100 100 100 100 

2 Kontribusi sektor 
pertambangan terhadap 
PDRB harga berlaku (%) 

0,0121 0,0123 0,0133 0,0142 0,0132 

3 Kontribusi sektor 

pertambangan terhadap 
PDRB harga konstan (%) 

0,011 0,0111 0,0108 0,0107 0,0103 

 Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor, 2013 

  

 4. Pariwisata 

 Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pilihan 

pariwisata selama kurun waktu tahun 2009-2103 dapat 

dilihat pada Tabel 2.50 

  Tabel 2.50 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 
Urusan Pariwisata Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 
Kunjungan 
wisata 

2.361.155 2.597.385 4.232.475 4.696.627 4.130.125 

2 

Kontribusi 
sektor 
pariwisata 
terhadap 
PDRB harga 
berlaku (%) 

2,93 2,98 6,21 3,15 3,13 

3 

Kontribusi 
sektor 
pariwisata 
terhadap 

PDRB harga 
konstan (%) 

3,08 3,12 19,32 3,14 3,24 

 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, 2013 

 Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2013 dalam 

urusan pilihan pariwisata menunjukkan bahwa pada tahun 

2013 terjadi penurunan kunjungan wisata sebanyak 566.502 

orang dibandingkan dengan tahun 2012. Kontribusi sektor 

pariwisata terhadap PDRB atas harga berlaku mengalami 

penurunan sebesar 0,02 persen, dan atas dasar harga 

konstan meningkat sebesar 0,10 persen.  
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 5. Kelautan dan Perikanan 

   Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kelautan 

dan perikanan selama periode 2009-2103 dapat dilihat pada 

Tabel 2.51 

 Tabel 2.51 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 
Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Produksi perikanan  95,99 96,54 99,13 99,25 98,96 

2 Konsumsi Ikan  98,03 98,82  100,91 101,70 100,93 

3 

Cakupan Bina Wilayah 

Penyelenggaraan Penyuluhan 
Pelaku Utama dan Pelaku Usaha 
(%) 

17,50 17,50 

 

 22,50 
 

109,75 48,75 

4 
Cakupan Bina Penguatan 
Kelembagaan Pelaku Utama dan 
Pelaku Usaha (%) 

          

 
- Kelompok Pemula 36,11 64,85  64,64 63,86 65,24 

 
- Kelompok Lanjut 52,78 25,45  25,97 25,25 25,24 

 
- Kelompok Madya 10,42 8,48  8,29 9,41 8,10 

 
- Kelompok Utama 0,69 1,21  1,10 1,49 1,43 

5 
Cakupan Bina Kelompok Pelaku 
Utama dan Pelaku Usaha (%) 

N/A 24,85  23,20 21,29 20,95 

6 
Produksi perikanan kelompok 
pembudidaya ikan 

95,99 96,54 99,13  131,71 N/A 

 Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, Badan Ketahanan Pangan 

dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan Kabupaten Bogor, 2013 

 

Pada tahun 2013 terjadi penurunan produksi perikanan 

sebesar 0,29 persen dari tahun 2012. Konsumsi ikan 

masyarakat juga mengalami penurunan sebesar 0,77 persen. 

Dalam rangka meningkatkan produksi perikanan, Pemerintah 

Kabupaten Bogor melakukan pembinaan wilayah melalui 

penyuluhan . 

 Bina penguatan kelembagaan mengalami peningkatan 

sebesar 1,38 persen pada kelompok pemula, penurunan 

sebesar 0,01 persen pada kelompok lanjut, penurunan 

sebesar 0,06 persen pada kelompok madya, dan penurunan 

sebesar 0,34 persen untuk kelompok utama.  Adapun belum 

terdapat data terkait produksi perikanan pada kelompok 

pembudidaya . 
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 6. Perdagangan 

 Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pilihan 

perdagangan selama kurun waktu tahun 2009-2103 dapat 

dilihat pada Tabel 2.52 

 Tabel 2.52 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 
Urusan Perdagangan Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Kontribusi 
sektor 

perdagangan 
terhadap 
PDRB harga 
berlaku (%) 

14.42 15.08 15,84 16,19 17,32 

2 Kontribusi 
sektor 
perdagangan 

terhadap 
PDRB harga 
konstan (%) 

13.57 13.72 14,07 14,36 14,9 

3 Ekspor Bersih 
perdagangan 
(US$) 

   
407.974.457  

   
485.255.530  

   
803.660.547  

   
828.706.301  

   
925.122.415  

4 Cakupan bina 
kelompok 
pedagang/usa

ha informal (%) 

32.38 33.77 47,30 39,07 39,88 

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Bogor, 2013 

 

 Kinerja perdagangan tahun 2013 ditunjukkan oleh 

meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 

atas harga berlaku sebesar 1,13 persen dan terhadap PDRB 

atas harga konstan sebesar 0,54 persen dibandingkan dengan 

tahun 2012. Ekspor bersih perdagangan juga mengalami 

peningkatan sebesar $96.416.114. Dalam hal pembinaan 

terhadap kelompok pedagang/usaha informal, pada tahun 

2013 mengalami peningkatan sebesar 0,81 persen 

dibandingan dengan tahun 2012. 

 

 7. Perindustrian 

 Kinerja urusan perindustrian pada tahun 2013 

menunjukkan bahwa, kontribusi sektor industri terhadap 

PDRB atas harga berlaku mengalami penurunan sebesar 1,97 

persen dari tahun 2012, sedangkan atas harga konstan juga 

menurun sebesar 0,9 persen dari tahun 2012. Kontribusi 
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sektor industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri 

atas harga berlaku mengalami penurunan sebesar 0,40 

persen, sedangkan terhadap PDRB sektor industri atas harga 

konstan mengalami penurunan sebesar 0,18 persen.   

 Pertumbuhan industri mengalami penurunan sebesar 

0,24 persen dari tahun 2012, dan cakupan bina kelompok 

pengrajin juga mengalami penurunan sebesar 45,49 persen. 

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pilihan 

perindustrian selama periode 2009-2103 dapat dilihat pada 

Tabel 2.53 

 Tabel 2.53 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 
Urusan Perindustrian Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Kontribusi sektor 
Industri terhadap PDRB 
harga berlaku (%) 

61,18 60,2 59,39 59,59 57,62 

2 Kontribusi sektor 
Industri terhadap PDRB 
harga konstan (%) 

61,74 61,23 60,94 60,97 60,07 

3 Kontribusi industri 
rumah tangga terhadap 
PDRB sektor industri 

harga berlaku (%) 

12,24 12,04 11,47 11,92 11,52 

4 Kontribusi industri 
rumah tangga terhadap 
PDRB sektor industri 
harga konstan (%) 

12,35 12,25 8,11 12,19 12,01 

5 Pertumbuhan industri 
(%) 

3,11 2,31 5,65 3,57 3,33 

6 Cakupan bina kelompok 
pengrajin (%) 

60,48 80,4 94,65 131,86 86,37 

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Bogor, 2013 

    

 8. Ketransmigrasian 

 Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan 

transmigrasi selama kurun waktu tahun 2009-2103 tidak 

menghasilkan kinerja, mengingat sejalan dengan 

berkembangnya semangat otonomi daerah, minat masyarakat 

untuk mengikuti transmigrasi tidak ada walaupun upaya 

untuk melakukan dorongan dan motivasi terus dilakukan. 
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 Tabel 2.54 Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 

Urusan Transmigrasi Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 

REALISASI KINERJA 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 Transmigran swakarsa  0 0 0 0 0 

2 
Kontibusi transmigrasi terhadap 
PDRB 

0 0 0 0 0 

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, 
2013 

 

 

 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 

  Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah 

dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi 

dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan 

dengan daerah lainnya, baik domestik maupun internasional. 

Daya saing daerah di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari aspek 

kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau 

infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 

  A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 

   Kemampuan ekonomi daerah diindikasikan oleh besarnya 

pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, pengeluaran 

konsumsi non pangan perkapita, dan produktivitas total daerah. 

Kinerja pembangunan daerah yang difokuskan pada 

kemampuan ekonomi daerah selama kurun waktu tahun 2009-

2103 dapat dilihat pada Tabel 2.55 

  Tabel 2.55 Kinerja Pembangunan Aspek Daya Saing Fokus 
Kemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 

REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

I Otonomi Daerah, 
Pemerintahan 
Umum, Administrasi 
Keuangan Daerah, 
Perangkat Daerah, 
Kepegawaian dan 
Persandian       

  

1 Pengeluaran 
konsumsi rumah 
tangga per kapita  

452,963 455,319 471,883 781.930 N/A 

2 Pengeluaran 
konsumsi non 
pangan perkapita  

214,307 216,456 229,899 389.745 N/A 

3 Produktivitas total 
daerah  

2,33 2,16 2,20 16,54 N/A 
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NO INDIKATOR 

REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

       

II  Pertanian 
    

 

1 Nilai tukar petani 97,21 97,45 97,70 N/A N/A 

Sumber : Bappeda, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan Kabupaten Bogor, 2013 

 

 B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 

 Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur sangat 

mempengaruhi daya saing perekonomian daerah. Perkembangan 

capaian kinerja pembangunan fasilitas wilayah/infrastruktur 

dalam kurun waktu tahun 2009-2103 berdasarkan urusan 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Perhubungan 

  Kinerja urusan perhubungan sebagai bagian dari fokus 

fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat pada Tabel 2.56. 

  Tabel 2.56 Kinerja Urusan Perhubungan dalan Fokus Fasilitas 
Wilayah/Infrastruktur Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 

REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Rasio panjang jalan 
per jumlah 
kendaraan  

0,0140 0,0139 0,0139 0,0138 0,0137 

2 Jumlah orang/ 
barang yang 

terangkut angkutan 
umum  

11.195 12.861 11.258 11.565 11.878 

3 Jumlah 

orang/barang 
melalui 
dermaga/bandara/ 
terminal per tahun  

2.065 2.479 2.974 3.569 4.283 

  Sumber : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor, 2013 

 

   Ditinjau dari aspek ketersediaan fasilitas perhubungan, 

pada tahun 2013, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 

mengalami penurunan sebesar 0,0001 persen dibandingkan 

dengan tahun 2012. Jumlah penumpang/barang yang 

terangkut angkutan umum mengalami peningkatan sebesar 

313 orang. Pada tahun 2013 jumlah penumpang/barang yang 

melalui terminal di lingkup Kabupaten Bogor mengalami  
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peningkatan sebesar 714 orang atau naik 20,06 persen 

dibandingkan tahun 2012.  

 

 2. Penataan Ruang 

    Kinerja urusan penataan ruang dalam fokus fasilitas 

wilayah/infrastruktur dapat dilihat pada Tabel 2.57. 

Tabel 2.57 Kinerja Urusan Penataan Ruang dalan Fokus Fasilitas 
Wilayah/Indfrastruktur Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 

REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Ketaatan terhadap 
RTRW (%) 

80,00 82,00 84,00 84,11 88,00 

2 Luas wilayah 
produktif (%) 

86,97 92,60 100,97 102.2 93,00 

3 
Luas wilayah 
industri (%) 

0,35 0,38 0,21 
 

0,37 
 

 
0,37 

 

4 Luas wilayah 

kebanjiran (%) 
4,98 5,03 0 2 5,18 

5 Luas wilayah 
kekeringan(%) 

5,50 5,58 2,83 1,11 0,30 

6 Luas wilayah 
perkotaan (%) 

46,45 46,45 46,45 46,45 46,45 

 Sumber : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, 2013 

 

   Ditinjau dari aspek penataan ruang, ketaatan terhadap 

Rencana tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang diatur melalui 

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 

2005-2025 mengalami peningkatan sebesar 3,89 persen. 

Adanya dinamika penduduk, sosial, dan perekonomian 

menyebabkan beberapa perubahan pada indikator-indikator 

yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang. Pada tahun 

2013, luas wilayah produktif di Kabupaten Bogor menurun 

sebesar 9,20 persen dari lahan produktif yang ditetapkan. 

Luas wilayah industri tidak mengalami perubahan 

dibandingkan dengan tahun 2012. 

   Pada tahun 2013, wilayah yang mengalami banjir 

meningkat sebesar 3,18 persen. Jumlah wilayah yang 

mengalami kekeringan menurun sebesar 0,81 persen 

dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun luas wilayah 
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perkotaan pada tahun 2013 tidak mengalami peningkatan 

dari tahun 2012. 

 

 3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

  

    Kinerja SKPD lingkup otonomi daerah dapat dilihat 

pada Tabel 2.58 

Tabel 2.58 Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan 

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 
Daerah, Kepegawaian dan Persandian dalan Fokus 
Fasilitas Wilayah/Indfrastruktur Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 

REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Jenis dan jumlah 
bank dan cabang 

17 17 18 18 18 

2 Jenis dan jumlah 
perusahaan 
asuransi dan 

cabang 

207 208 209 209 209 

3 Jenis, kelas, dan 

jumlah restoran  
117 122 127 175 175 

4 Jenis, kelas, dan 
jumlah penginapan/ 

hotel  

177 182 185 200 200 

  Sumber : Sekretariat daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Bappeda, 2013 

 

    Ditinjau dari aspek otonomi daerah, hingga tahun 2013, 

jenis dan jumlah bank cabang yang melayani masyarakat 

Kabupaten Bogor sebanyak 18 bank. Adapun Jenis dan 

jumlah perusahaan asuransi yang ada di Kabupaten Bogor 

tercatat sebanyak 209 perusahaan. Jumlah restoran dan 

penginapan pada tahun 2013 masing-masing tidak mengalami 

peningkatan dari tahun 2012. 

 

 4. Lingkungan Hidup 

     Kinerja urusan lingkungan hidup dalam mendukung 

fokus infrastruktur ditunjukkan oleh Tabel 2.59. 

 

 



 II -76 

Tabel 2.59 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup dalan Fokus 

Fasilitas Wilayah/Indfrastruktur Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 

REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Rumah tangga 
pengguna air bersih 
(%) 

58,64 58,78 81,46 67,75 115,19 

 Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor, 2013 

 

     Pada tahun 2013, rumah tangga yang menggunakan air 

bersih tercatat mengalami peningkatan sebesar 47,44 persen 

dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bogor 

berhasil menambah pelayanan terkait ketersediaan 

infrastruktur sarana air bersih bagi masyarakat. 

 

 5. Komunikasi dan Informatika 

     Kinerja urusan komunikasi dan informatika tahun 2013 

disajikan dalam Tabel 2.60. 

Tabel 2.60 Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika dalan 
Fokus Fasilitas Wilayah/Indfrastruktur Tahun 2009-
2103 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 
Rasio ketersediaan 

daya listrik  
0,0042 0,00446 0,0043 0,0058 0,0078 

2 

Persentase rumah 
tangga yang 

menggunakan listrik  
(%) 

0,0042 0,00446 0,0043 0,0058 0,0078 

3 

Persentase 
penduduk yang 
menggunakan 
HP/telepon 

27,03 28,57 33,33 34,48 34,48 

  Sumber : Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Dinas Komunikasi 

dan Informasi Kabupaten Bogor, 2013 

 

    Ditinjau dari aspek komunikasi dan informatika, 

jumlah penduduk yang menggunakan alat komunikasi berupa 

HP pada tahun 2013 tidak mengalami  peningkatan 

dibandingkan dengan tahun 2012. Disamping itu, rasio 

ketersediaan listrik untuk memenuhi kebutuhan energi listrik 

penduduk Kabupaten Bogor mengalami peningkatan sebesar 

0,02 persen dari tahun 2012. 
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 C. Fokus Iklim Berinvestasi 

  Kinerja pembangunan ditinjau dari fokus iklim 

berinvestasi di Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 2009-2103 

dapat dilihat pada Tabel 2.61. 

 Tabel 2.61 Kinerja Pembangunan Aspek Daya Saing Fokus Iklim 
Berinvestasi Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 
REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

I 

Otonomi Daerah, 
Pemerintahan Umum, 

Administrasi 
Keuangan Daerah, 
Perangkat Daerah, 
Kepegawaian dan 

Persandian 

      
 

 

1 Angka kriminalitas(%) 10,57 9,59 8,42 7,54 8,02 

2 Jumlah demo (kali) 10 11 11 16 22 

3 
Lama proses perijinan 
(hari) 

N/A 14 14 14 12 

4 

Jumlah dan macam 

pajak dan retribusi 
daerah  

8 Pajak / 8 Pajak/ 9 Pajak/ 
10 

Pajak/ 
10 Pajak/ 

17 
retribusi 

17 
retribusi 

17 
retribusi 

17 
retribusi 

17 
retribusi 

4 
Jumlah Perda yang 
mendukung iklim 
usaha  

N/A N/A N/A 1 1 

5 

Persentase desa 
berstatus 

swasembada terhadap 
total desa (%) 

16,36 9,11 1,40 1,40 1,38 

  Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perizinan Terpadu, Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten 

Bogor, 2013     

   Untuk mendukung iklim berinvestasi di Kabupaten Bogor, 

salah satu indikator yang perlu diperhatikan adalah sejauhmana 

angka kriminalitas yang terjadi sebagai satu cara untuk melihat 

stabilitas keamanan di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2013, 

angka kriminalitas mengalami peningkatan sebesar 0,48 persen 

dibandingkan dengan tahun 2012.  Jumlah demo terjadi 22 kali, 

yakni meningkat sebesar 37,5 persen dari jumlah demo yang 

terjadi tahun 2012. 

   Dilihat dari indikator jumlah jenis pajak dan retribusi yang 

dipungut tahun 2013, tidak mengalami peningkatan dari tahun 

2012. Pemerintah Kabupaten Bogor telah memiliki Peraturan 

Daerah yang ditujukan untuk mendukung iklim investasi. Perda 

tersebut telah diberlakukan mulai tahun 2012.  
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   Ditinjau dari indikator desa swasembada, persentase desa 

swasembada tahun 2013 turun sebesar 0,02 persen 

dibandingkan dengan tahun 2012.  

    

 D. Fokus Sumberdaya Manusia 

   Kinerja pembangunan di Kabupaten Bogor pada fokus 

sumberdaya manusia dalam kurun waktu 2009-2103 dapat 

dilihat pada Tabel 2.62. 

 Tabel 2.62 Kinerja Pembangunan Aspek Daya Saing Fokus Sumber 
Daya Manusia Tahun 2009-2103 

NO INDIKATOR 

REALISASI KINERJA 

2009 2010 2011 2012 2013 

 Ketenagakerjaan         

1 Rasio lulusan S1/S2/S3 129,32 143,60 160,70 160,70 190,84 

2 Rasio ketergantungan  56,59   47,28   50,32  50,32 53,28 

 Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, 

2013 

 

  Pada tahun 2013, rasio ketergantungan anak dan lanjut 

usia terhadap penduduk usia produktif mengalami peningkatan 

sebesar 2,96 persen dari tahun 2012. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada tahun 2013, untuk setiap 1 (satu) orang penduduk 

usia produktif harus menanggung 53 orang penduduk usia 

belum dan tidak produktif. Hal ini disebabkan oleh pertambahan 

jumlah penduduk produktif yang lebih rendah dibandingkan 

dengan pertambahan jumlah penduduk usia belum dan tidak 

produktif. 

  Adapun jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang telah 

mengenyam bangku perguruan tinggi dan lulus dengan meraih 

gelar S1/S2 dan S3 pada tahun 2013 mengalami peningkatan 

sebesar 30,14 persen dibandingkan dengan tahun 2012.    
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2.2  Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 

Berjalan Dan Realisasi RPJMD 

 

  Prioritas pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2013 terdiri atas 9 

(sembilan) prioritas, yaitu : 

 1. Pengembangan infrastruktur wilayah; 

 2. Peningkatan kualitas dan akses pendidikan masyarakat; 

 3. Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan; 

 4. Peningkatan investasi dan penciptaan peluang kerja; 

 5. Ketahanan pangan; 

 6. Pengembangan perekonomian berbasis potensi dan keunggulan 

lokal; 

 7. Peningkatan profesionalisme aparatur dan kinerja penyelenggaran 

pemerintahan; 

 8. Peningkatan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat; dan  

 9. Penanganan bencana dan pengendalian kualitas lingkungan hidup. 

   Pencapaian kesembilan prioritas pembangunan tersebut 

berdasarkan urusan disajikan dalam Tabel 2.63.  
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2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 

 2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas 

Dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Isu strategis pembangunan Kabupaten Bogor hingga tahun 

2013 yang berhubungan dengan pencapaian prioritas 

pembangunan tahun 2013 serta masih menjadi permasalahan 

pokok yang perlu dituntaskan pada tahun perencanaan yang 

akan datang adalah sebagai berikut :  

1. Belum memadainya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan 

pengelolaan lingkungan hidup yang menopang pembangunan 

perekonomian daerah. Hal ini terutama terjadi pada 

infrastruktur transportasi, sumberdaya air dan irigasi, 

ketenagalistrikan, serta infrastruktur perdesaan. 

2. Perlunya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang 

masih tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan. 

Rendahnya tingkat pendidikan ditandai oleh belum tuntasnya 

pemberantasan angka buta huruf dan masih rendahnya 

capaian angka rata-rata lama sekolah.  

3. Perlunya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang 

tercermin dari masih rendahnya tingkat kesehatan 

masyarakat. Rendahnya tingkat kesehatan ditandai oleh 

masih rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga 

kesehatan dan rendahnya angka aksesibilitas pelayanan 

kesehatan, baik pelayanan dasar maupun lanjutan (rujukan). 

4. Upaya untuk meningkatkan jumlah dan nilai investasi serta 

penciptaan peluang kerja masih belum optimal. 

5. Produksi pertanian yang mendukung ketahanan pangan 

belum membuahkan hasil yang optimal.  Hal ini terlihat dari 

besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. 

6. Masih rendahnya kondisi ekonomi masyarakat yang 

disebabkan oleh belum optimalnya upaya yang mendukung 

peningkatan produktivitas sumber-sumber ekonomi pertanian 
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dan perekonomian daerah lainnya yang menjadi keuanggulan 

lokal daerah. 

7. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan 

bersih, terutama dalam pelayanan publik dan penegakan 

Perda.  

8. Pembangunan sosial keagamaan belum mencapai sasaran 

secara optimal. Hal ini terlihat dari masih terjadinya gangguan 

ketertiban di tengah masyarakat, baik yang disebabkan oleh 

kriminalitas, perselisihan yang menganggu harmonisasi 

kerukunan hidup beragama, maupun faktor-faktor 

penyimpangan sosial lainnya.   

9. Penanganan kebencanaan dan pengendalian kualitas 

lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan seiring dengan 

semakin tingginya aktivitas ekonomi masyarakat yang 

berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap 

timbulnya bencana dan kerusakan lingkungan hidup. 

 

 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah hingga tahun 2013 dapat diuraikan 

berdasarkan penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan sebagai 

berikut : 

A. Urusan Wajib 

1. Pendidikan 

 Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor 

selama tahun 2013, yaitu : Capaian AMH masih jauh di 

bawah target, yakni 95,35 persen dari target 97,90 persen. 

Implementasi Program Pemberantasan Buta Huruf melalui 

kegiatan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) pada tahun 

2013 masih terkendala oleh : 1) terbatasnya anggaran 

dibanding jumlah sasaran penduduk buta aksara, 2) 
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rendahnya motivasi masyarakat buta aksara untuk mengikuti 

program KF, 3) kesulitan untuk mengakses data (absolute) 

usia penduduk 15 tahun ke atas yang buta huruf secara by 

name by adress dari lembaga yang memiliki otoritas 

pendataan (BPS); akibatnya penetapan sasaran kurang 

optimal. 

  Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) Mengupayakan perluasan program KF melalui penambahan 

kuota anggaran kegiatan KF ke Propinsi dan Pusat.  

2) Menjalin kerjasama dengan BPS untuk mendapatkan data 

valid dan akurat keberadaan penduduk buta aksara yang 

tersebar di 40 kecamatan. 

3) Pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat (PKBM) dalam 

kegiatan pendidikan KF dan Kesetaraan. 

 

2. Kesehatan 

 Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan 

urusan kesehatan oleh beberapa SKPD lingkup urusan 

kesehatan adalah adalah : 

 A.  Dinas Kesehatan 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor 

selama tahun 2013, yaitu : Cakupan pertolongan persalinan 

oleh tenaga kesehatan yang  memiliki kompetensi kebidanan 

dari target tahun 2013 sebesar 90 persen baru tercapai 86,11 

persen, hal ini disebabkan oleh masih adanya persalinan yang 

ditolong oleh paraji meskipun program Jampersal sudah 

berjalan, karena menganggap persalinan adalah hal yang 

biasa dan apabila tidak beresiko tidak perlu ke tenaga 

kesehatan. 

  Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 
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1) Melakukan kemitraan dengan dukun/paraji dengan 

mengalih fungsikan peran paraji lebih kepada pelayanan 

pasca persalinan. 

2) Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan organisasi 

profesi dalam peningkatan program Jampersal. 

B.  RSUD Cibinong 

 Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong 

selama tahun 2013, yaitu : Jumlah layanan spesialis dan 

keterbatasan tenaga perawat. Kondisi rasio perawat per 

tempat tidur akan lebih berkurang kembali pada tahun 2013 

sehubungan dengan rencana RSUD Cibinong akan 

mengoperasionalkan gedung ruang rawat Wijaya Kusuma 

(Ruang Rawat Inap Penyakit Dalam). 

  Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut yaitu mengatasi kondisi rasio perawat yang rendah 

diantaranya dengan penambahan tenaga medis keperawatan 

melalui usulan penambahan tenaga (formasi) melalui Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor dan 

rekrutmen tenaga perawat BLUD RSUD Cibinong. 

C.  RSUD Ciawi 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan RSUD Ciawi Kabupaten Bogor selama 

tahun 2013, sebagai berikut : 

1) Masih rendahnya tingkat hunian tempat tidur (Bed 

Occupancy Rate) dari rencana  70 persen, baru terpenuhi 

69,94 persen.  

2) Belum maksimalnya ketersediaan tempat tidur kelas III 

Rumah Sakit dari rencana 65 persen hanya tercapai 64,52 

persen. 

3) Belum terpenuhi nya Rasio dokter untuk setiap Satuan 

Manajemen Fungsional (SMF) dasar (spesialis bedah, 

spesialis anak, spesialis penyakit dalam, dan spesuialis 
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kebidanan) dimana rasio 1 SMF minimal 4 orang tenaga 

spesialis baru mencapai 1 : 3,5 orang ( Spesialis Anak 2 

orang, Spesialis Bedah 2, Spesialis Kebidanan 5, dan 

Spesialis Penyakit Dalam 5). 

4) Kegiatan Pembangunan Gedung Instralasi Penunjang 

medik RSUD Ciawi (BANPROV) tidak terealisasi karena 

DES baru terselesaikan bulan Juli 2013, proses lelang 

akan dilaksanakan pada pertengahan Juli 2013 sehingga 

pekerjaan tidak dapat terselesaikan pada tahun berjalan 

dikarenakan sisa waktu tinggal 120 hari. Gagal Lelang 

sebanyak 2 kali, berdasarkan surat dari kantor layanan 

pengadaan barang jasa Kabupaten Bogor dengan nomor 

602/1591-TU pada tanggal 26 Agustus 2013 dikarenakan 

hanya ada satu penyedia jasa konstruksi yang 

memasukan dokumen penawaran dan berdasarkan surat 

dari kantor layanan pengadaan barang dan jasa tentang 

gagal lelang dengan nomor surat 602/1277-TU pada 

tanggal 17 september 2013 dikarenakan tidak ada 

penyedia yang lulus dalam tahapan evaluasi penawaran. 

  Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) Solusi yang berkenaan dengan BOR, yaitu : 

- Meningkatkan promosi dan kerjasama layanan Rumah 

Sakit ke pihak ke III maupun melalui media massa. 

- Meningkatkan performa dan mutu layanan rumah sakit, 

- Meningkatkan kapasitas dan kopetensi petugas melalui 

pendidikan dan pelatihan fungsional kesehatan dan 

fungsional lainnya. 

2) Solusi yang berkenaan dengan peningkatan ketersediaan 

tempat tidur yaitu : 

- Menambah jumlah tenaga perawat dan dokter spesialis 

sesuai standar agar kapasitas tempat tidur kelas III 

dapat difungsikan 
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3) Solusi yang berkenaan dengan belum terpenuhi nya rasio 

jumlah dokter spesialis per SMF dasar adalah : 

- Menambah jumlah dokter spesialis untuk masing-

masing SMF dasar melalui recruitment pagawai baik 

melalui BKPP kabupaten Bogor maupun mengajukan ke 

Depkes Pusat dan Dinkes Provinsi. 

- Memberikan Insentif Tambahan dari Pemda bagi dokter 

spesialis. 

4) RSUD Ciawi melalui Pemerintah Kabupaten Bogor 

mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Barat 

(No. 972/537 – RSUD Ciawi, Tanggal 24 Juli 2013) 

menyampaikan tentang perubahan alokasi bantuan 

keuangan provinsi tahun 2013 dan permohonan alokasi 

bantuan keuangan provinsi tahun 2014 untuk 

Pembangunan Gedung Instalasi Penunjang Medik RSUD 

Ciawi, dan melalui surat Bupati Bogor ( No. 978.3/465 – 

RSUD Ciawi, tanggal 20 September 2013) 

menyampaikan tentang laporan kegiatan bantuan 

keuangan provinsi Jawa Barat untuk Pembangunan 

Gedung Instalasi Penunjang Medik RSUD Ciawi tahun 

anggaran 2013 yang gagal diserap karena gagal lelang 

serta permohonan untuk dianggarkan kembali di tahun 

2014. 

D.  RSUD Leuwiliang 

 RSUD Lleuwiliang tidak memiliki permasalahan. 

E.  RSUD Cileungsi 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi 

Kabupaten Bogor selama tahun 2013, sebagai berikut : 

1) Persentasi BOR RSUD Cileungsi masih rendah ini 

diakibatkan karena tidak meratanya distribusi ruang 

rawat inap sehingga ditemukan bangsal yang penuh dan 

bangsal yang tidak terisi. 
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2) Kurangnya kompetensi SDM di RSUD Cileungsi sehingga 

memperlambat proses pelayanan dirumah sakit. 

3) Kurangnya komitmen para dokter dan perawat, sehingga 

menghambat percepatan pelayanan. 

 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) Pendistribusian tempat tidur disesuaikan dengan pola 

penyakit. 

2) Segera dibuat pelatihan-pelatihan baik untuk tenaga 

medis dan non paramedis. 

3) Meningkatkan komitmen para dokter dan perawat dengan 

mengadakan pertemuan-pertemuan antara manajemen 

dan fungsional untuk menyamakan persepsi demi 

meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

3. Pekerjaan Umum 

 Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan 

urusan pekerjaan umum oleh SKPD lingkup pekerjaan umum 

adalah : 

 A.  Dinas Bina Marga dan Pengairan 

 Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Bina Marga 

dan Pengairan adalah :  

1) Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Jalan dan 

Jembatan. 

-  Beberapa pemilik tanah belum sepakat terhadap harga 

yang ditawarkan, permintaan masih di atas taksiran 

appraisal. 

-  Kepemilikan tanah yang akan dibayarkan sedang dalam 

proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. 

-  Terdapat bidang tanah yang diklaim oleh beberapa 

pihak/kepemilikan ganda. 



 II -641 

-  Adanya keberatan mengenai luasan atas hasil ukur 

dengan luas yang tertera dalam surat sehingga perlu 

dilakukan ukur ulang. 

-  Persyaratan aspek Tata Guna Tanah (TGT) dari BPN, 

dalam penerbitan penetapan lokasi yang harus 

melampirkan copy alas hak bidang tanah yang 

dibebaskan menjadi kendala. 

2) Kegiatan fisik belum sesuai rencana, karena terdapat 

beberapa kendala di lapangan, diantaranya : 

-  Pelaksana Wanprestasi; 

-  Adanya keterlambatan dalam pengurusan administrasi 

dari penyedia jasa; 

-  Adanya kesalahan manajemen pelaksanaan dari 

penyedia jasa; 

-  Akses ke lokasi kegiatan yang sempit dan tidak rata, 

sehingga membuat pekerjaan menjadi lambat, karena 

mobilisasi kendaraan pengangkut material/bahan 

menjadi sulit. 

3) Sempadan Jalan dan sempadan sungai masih banyak 

digunakan oleh pedagang kaki lima dan bangunan liar. 

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, sebagai berikut : 

1) Solusi terhadap permasalahan pembebasan tanah untuk 

pembangunan jalan dan jembatan, adalah : 

-  Mengintensifkan musyawarah parsial dan mempercepat 

penaksiran nilai bangunan dan tanaman; 

-  Pembayaran ganti rugi dilaksanakan setelah ada 

keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap; 

-  Koordinasi dengan BPN meminta supaya aspek Tata 

Guna Tanah (TGT) tidak perlu melampirkan copy alas 
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hak seluruh tanah yang akan dibebaskan, tetapi cukup 

dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah.  

2) Solusi terhadap kegiatan fisik yang belum sesuai rencana, 

adalah : 

-  Bagi pelaksana yang wanprestasi dilakukan putus 

kontrak, denda dan dimasukan dalam daftar hitam; 

-  Kegiatan diluncurkan ke tahun anggaran 2014 dan sisa 

pekerjaan dilaksanakan dengan posisi denda; 

3) Meningkatkan koordinasi dengan Organisasi Perangkat 

Daerah lain untuk dilakukan penertiban dan pengamanan 

pada sempadan jalan dan sempadan sungai.  

B.  Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kabupaten Bogor selama tahun 2013, sebagai berikut : 

1) Rasio tempat pembuangan akhir sampah (TPS) persatuan 

penduduk dari target sebesar 2,35 persen realisasinya 

sebesar 1,90 persen. 

2) ProsentaseTempat pembuangan sampah (TPS) persatuan 

penduduk dari target sebesar 23,52 persen realisasinya 

sebesar 19,58 persen. 

3) Prosentase Persentase penanganan sampah  dari target 

sebesar 39,05 persen realisasinya sebesar 28,79 persen. 

4) Prosentase Rasio TPU persatuan penduduk (Luas TPU) 

dari target sebesar 0,25 persen realisasinya sebesar 0,24 

persen. 

 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) Percepatan Pembangunan TPPAS REGIONAL NAMBO. 

2) Penambahan Tempat Pembuangan Sampah Sementara 

(TPS). 

3) Penambahan Armada Truk Sampah. 
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4) Penambahan Daya Tampung TPU disesuaikan dengan 

peningkatan jumlah penduduk. 

4. Perumahan 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman 

Kabupaten Bogor untuk pencapaian target indikator kinerja 

pada Tahun Anggaran 2013, adalah sebagai berikut : 

1) Pencapaian target Rumah tangga bersanitasi dari rencana 

sebesar 43,93 persen terealisasi 43,32 persen atau 

tercapai 98,62 persen, hal tersebut dikarenakan beberapa 

permasalahan yaitu:  

-  Layanan sanitasi meliputi beberapa aspek yaitu antara 

lain : fasililitas air bersih, pembuangan tinja, air limbah 

dan sampah yang merupakan tupoksi dari beberapa 

SKPD; 

-  Tingginya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bogor 

tidak  sebanding dengan layanan sanitasi yang harus 

dapat diakses dan diperoleh rumah tangga. 

2) Untuk pencapaian target persentase luas pemukiman yang 

tertata dari rencana sebesar 93,93 persen terealisasi 

sebesar 93,53 persen atau tercapai 99,58 persen, 

permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja 

tersebut  adalah : 

-  Meningkatnya kebutuhan perumahan terutama bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah. 

-  Kurangnya fasilitas pendukung kawasan permukiman 

padat penduduk. 

-  Belum optimalnya penataan permukiman di lokasi yang 

padat penduduknya. 

-  Tingginya perpindahan penduduk/urbanisasi yang 

semakin meningkat menyebabkan kesan kekumuhan di 

lokasi padat penduduk. 
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3) Pencapaian target Rasio bangunan ber-IMB per satuan 

bangunan dari rencana sebesar 5,34 persen terealisasi 

sebesar 5,23 persen atau tercapai 97,86 persen, hal 

tersebut dikarenakan beberapa permasalahan yang 

dihadapi yaitu: 

-  Berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan di 

lapangan, masih terjadi pelaksanaan pembangunan oleh 

perorangan atau Badan Hukum yang tidak sesuai dengan 

peruntukan dan ketentuan teknis dalam  IPPT, Izin Lokasi, 

Site Plan dan yang lainnya, hal tersebut berdampak 

terhadap penerbitan IMB di BPT. 

-  Dalam pengesahan Site Plan saat peninjauan lokasi 

ditemukan bangunan yang sudah berdiri tanpa memiliki 

IMB dan luas lahan tutupan (KDB) melebihi ketentuan 

persyaratan teknis dan sebagian besar terjadi pada 

bangunan industri. 

-  Belum optimalnya penegakkan sanksi bagi bangunan yang 

melanggar KDB, sempadan dan peruntukan ruang. 

 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) Untuk meningkatkan rumah tangga bersanitasi telah 

dilakukan upaya-upaya melalui kegiatan antara lain: 

-  Pengendalian sarana air bersih dan sanitasi dasar 

terutama bagi masyarakat miskin berupa pembangunan 

MCK di 23 desa pada 11 kecamatan sebanyak 48 unit. 

-  Penataan infrastruktur dikawasan kumuh perkotaan yaitu 

di Kecamatan Ciomas dan Citeureup. 

2) Diperlukan bentuk kerjasama antara pemerintah dan 

pengembang agar dapat terus ditingkatkan kebijakan 

pembangunan pemukiman yang terjangkau untuk 

masyarakat berpenghasilan rendah. 

3) Untuk memenuhi kebutuhan pemukiman dilokasi yang 

padat penduduk maka dilakukan pembangunan 
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Rusunawa beserta infrastruktur dan prasarana dasar yang 

dibutuhkan. 

4) Perlu ada kesepahaman antara Dinas/Instansi yang 

terkait dalam hal ini BPT, Tata Ruang dan Pertanahan dan 

lainnya dengan Dinas Tata Bangunan dalam melakukan 

pengendalian dan pengawasan pembangunan di 

Kabupaten Bogor untuk meminimalisir munculnya 

permasalahan dalam hal perizinan akibat pembangunan 

yang dilaksanakan oleh perorangan atau Badan Hukum 

yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis seperti dalam 

IPPT, Ijin Loksi, Site Plan dan sebagainya. 

5) Melakukan koordinasi dengan aparat desa/kelurahan dan 

kecamatan. 

6) Memanggil pelaksana pembangunan perumahan untuk 

diberikan arahan agar segera memproses perijinan yang 

dipersyaratkan dan menghentikan kegiatan pembangunan 

hingga proses perijinan selesai. Apabila pelaksana tersebut 

tidak mengindahkan arahan yang telah diberikan maka 

akan diberikan teguran ke 1, 2 dan 3 untuk selanjutnya 

berkasnya diserahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja 

untuk ditindaklanjuti. 

5. Penataan Ruang 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan 

Kabupaten Bogor selama tahun 2013 sebagai berikut : 

1) Masih adanya pelanggaran peruntukan ruang. 

2) Indikator kinerja yang ada terlalu banyak namun 

penerapan variabelnya terkadang tidak tepat sasaran, 

contohnya dalam aspek penataan ruang. 

 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) Koordinasi antar OPD yang secara tekhnis menangani 

permasalahan pelanggaran Tata Ruang perlu ditingkatkan. 
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2) Variabel yang diterapkan lebih sesuai dengan kondisi riil 

dan disesuaikan dengan Tupoksi OPD tersebut. Bappeda 

perlu memilah kembali indikator kinerja. 

6. Perencanaan Pembangunan 

 Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Bogor selama tahun 2013, sebagai beriku: 

1) Kekurangan sumber daya manusia (SDM) khususnya 

perencana yang memiliki kompetensi dalam penyusunan 

dokumen perencanaan pembangunan. 

2) Kurangnya jumlah kendaraan dibandingkan dengan 

frekuensi perjalanan dinas ke lapangan (musrenbang, 

survey dan monitoring). 

3) Terbatasnya waktu untuk pelaksanaan diskusi internal 

dan penulisan dokumen. 

4) Kurangnya tenaga ahli untuk analisis. 

5) Belum adanya kesamaan dan kesatuan data sebagai 

bahan dalam perumusan kebijakan perencanaan dan 

evaluasi pembangunan. 

6) Daftar usulan program dan kegiatan yang diajukan untuk 

dibiayai oleh APBD Kabupaten Bogor masih berupa long 

list (daftar panjang) karena tidak sepenuhnya mengacu 

pada prioritas dan arah kebijakan pembangunan yang 

sudah ditetapkan. 

 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) Mengajukan permohonan penambahan SDM dan 

meningkatkan kompetensi  SDM yang ada melalui 

penyelenggaraan bintek dan diklat. 

2) Untuk memenuhi frekuensi perjalanan dinas ke lapangan 

perlu diambil langkah untuk menyewa kendaraan. 

3) Diskusi internal dilaksanakan setelah jam kerja. 
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4) Mengisi jabatan fungsional atau  bantuan tenaga ahli dari 

perguruan tinggi. 

5) Meningkatkan sinergitas dan koordinasi untuk 

membangun kesamaan dan kesatuan data dengan sumber 

atau penyedia data, baik OPD di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bogor maupun lembaga-lembaga vertikal yang 

ada, antara lain Badan Pusat Statistik. 

6) Meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan 

(stakeholders) pembangunan di tingkat desa/kecamatan 

dan penyusunan skala prioritas usulan program dan 

kegiatan serta sumber-sumber pendanaan pembangunan 

yang dapat digunakan untuk membiayai program dan 

kegiatan prioritas di tingkat desa dan kecamatan. 

7. Perhubungan 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan 

Kabupaten Bogor selama tahun 2013 sebagai berikut : 

1) Menurunnya penumpang angkutan umum disebabkan 

belum meningkatnya pelayanan angkutan umum di 

wilayah Kabupaten Bogor dan meningkatnya kepemilikan 

kendaraan pribadi khususnya sepeda motor. 

2) Belum terbebaskan lahan untuk calon terminal tenjo 

karena pemilik lahan tidak setuju dengan harga yang 

ditawarkan oleh Tim Pembebasan tanah. 

3) Masih beroperasinya kendaraan plat hitam yang belum 

memiliki perizinan angkutan umum sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

4) Masih rendahnya kesadaraan pemilik angkutan umum 

untuk melaksanakan pengujian berkala / uji kir, adanya 

Mutasi kendaraan wajib kir ke daerah lain dan adanya 

kendaraan yang melaksanakan Numpang Uji di daerah 

lain. 
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 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) Meningkatkan pelayanan angkutan umum dengan sistem 

angkutan umum masal yang terintegrasi dan pembatasan 

kepemilikan dan atau penggunaan kendaraan pribadi. 

2) Melanjutkan proses pembebasan lahan. 

3) Perlu dilakukan sosialiasi dan memfasilitasi terhadap 

pemilik kendaraan angkutan  plat hitam untuk dapat 

merubah kendaraan dari plat hiitam menjadi plat kuning, 

serta penindakan hukum dilapangan terhadap 

pelanggaran perizinan angkutan umum. 

4) Melaksanakan penindakan dan pengendalian terhadap 

kendaraan angkutan umum Wajib Kir sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

8. Lingkungan Hidup 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup  Kabupaten 

Bogor selama tahun 2013 sebagai berikut : 

1) Data Laporan pelaksanaan RKL/RPL dan UKL/UPL belum 

optimal dianalisa dan dievaluasi. 

2) Kegiatan usaha yang telah dilakukan pembinaan 

penerapan AMDAL dan UKL/UPL tidak dapat dievaluasi 

secara optimal perbaikan pengelolaan dan 

pemantauannya. 

3) Kurangnya upaya kegiatan/usaha dalam melakukan 

program reduce, reuse dan recycle (3r) air limbah dan atau 

sludge. 

4) Kegiatan/usaha belum melaksanakan kewajiban 

melakukan laporan pelaksanaan per semester RKL/RPL 

atau UKL/UPL. 

5) Kurangnya Sumber Daya Manusia.  
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6) Perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan 

pengendalian terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi 

mencemari lingkungan hidup akibat kualitas air dan 

udara. 

7) Perlu dilakukan peningkatan Pembinaan, Penanganan dan 

Pengelolaan Limbah B3 yang berpotensi mencemari 

lingkungan hidup alibat B3 dan limbah B3. 

8) Perlu dilakukan peningkatan pembinaan, penanganan dan 

pengelolaan pengendalian pencemaran udara yang 

berpotensi mencemari lingkungan hidup akibat emisi 

sumber tidak bergerak. 

9) Perlu tersedianyan data sumber pencemar air sebagai 

dasar kebijakan dalam pengendalian pencemaran air. 

10) Perlu tersedianya daya dukung dan daya tampung Sungai 

Cileungsi sebagai dasar penentuan kebijakan pemberian 

ijin lokasi, pengelolaan air dan sumber air, penetapan 

rencana tata ruang dan ijin pembuangan air limbah. 

11) Perlu adanya pengendalian limbah ternak dari 40 ekor 

sapi, limbah 20 UKM Tapioka, Limbah Domestik dari 100-

200 rumah, limbah sampah dari 2 kampung. 

12) Perlu adanya pelaksanaan pendampingan pembuatan IPAL 

Komunal dan Biogas dari Limbah Domestik (tinja). 

 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) Para Pemrakarsa kegiatan/usaha dapat memenuhi format 

minimal laporan pelaksanaan (laplaksana) RKL/RPL dan 

UKL/UPL dan data yang disampaikan diperbaharui sesuai 

kondisi saat ini. Pada Tahun anggaran 2014 akan 

dilaksanakan sub kegiatan bimbingan teknis penyusunan 

laporan pelaksanaan. 

2) Mengoptimalkan satuan tugas lingkungan hidup yang 

berada di Kecamatan. 
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3) Pada TA 2013 dan 2014 dilaksanakan pemberian 

penghargaan kepada 20 kegiatan/ usaha yang taat 

melakukan laporan pelaksanaan per semester. Penerima 

penghargaan di TA 2014 adalah kegiatan usaha yang taat 

dan belum menerima penghargaan di TA 2013. Kegiatan 

diatas sebaiknya dapat dilakukan setiap tahunnya dan 

dievaluasi di dalam pelaksanaannya. 

4) Kawasan atau zona industri atau kegiatan/usaha yang 

berada dalam wilayah atau area yang berdekatan 

dimotivasi untuk membentuk bina lingkngan. Bina 

Lingkungan bertujuan untuk memantau dampak 

lngkungan terhadap lingkungan sekitar, berupaya mencari 

pemecahan atau upaya perbaikan secara bersama serta 

membuat program bersama di dalam mencerdaskan dan 

membangun masyarakat sekitar yang terkena dampak dan 

khususnya dapat mandiri secara ekonomi. Untuk 

menunjang kegiatan diatas Badan Lingkungan Hidup 

perlu memfasilitasi pembentukan bina-bina lingkungan di 

tiap-tiap kawasan atau area yang padat 

kegiatan/usahanya. 

5) Mengoptimalkan SDM yang ada. 

6) Tahun 2014 akan dilakukan pemantauan kualitas 

lingkungan terhadap 30 Uji petik air limbah industri, 

Pemantauan terhadap pelaku Kegiatan/usaha, 80 peserta 

sosialisasi, 5 Danau dan 12 Kecamatan Sampling udara 

ambient, 8 Sungai. 

7) Tahun 2014 akan dilakukan pembinaan dan penerapan 

terhadap 60 objek pelaku kegiatan/usaha penghasil 

limbah B3, verifikasi TPS LB3 40 kegiatan/usaha, 

Sosialisasi (80 kegiatan/usaha). 

8) Tahun 2014 akan dilakukan pembinaan dan penerapan 

terhadap 70 objek pelaku kegiatan/usaha penghasil emisi, 

40 peserta sosialisasi, 30 hasil uji laboratorium kualitas 

udara emisi sumber tidak bergerak. 
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9) Tahun 2014 akan dilakukan inventarisasi dan identifikasi 

sumber pencemar air dari kegiatan/usaha di sungai 

Cileungsi. 

10) Tahun 2014 akan dilakukan perhitungan daya dukung 

dan daya tampung Sungai Cileungsi. 

11) Tahun 2014 akan dilakukan pengendalian pencemaran 

limbah domestik, UKM dan peternakan. 

12) Tahun 2014 akan dilakukan pendampingan kegiatan 

pembangunan IPAL Komunal dan Biogas dari limbah 

domestik. 

9. Pertanahan 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan 

Kabupaten Bogor selama tahun 2013 sebagai berikut : 

1) Penyelesaian kasus tanah negara merupakan kewenangan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sedangkan DTRP 

lebih kepada penanganan administrasi pertanahan. 

 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) Perlu dilaksanakan koordinasi yang lebih intens antara 

DTRP dengan Kantor Pertanahan Kabupaten dalam hal 

pertanahan. 

10. Kependudukan dan Catatan Sipil 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Bogor selama tahun 2013, sebagai berikut : 

1) Masih ada beberapa penduduk yang belum mau membuat 

KTP dan KK Kabupaten Bogor dan masih memegang KTP 

dari daerah asal. 

2) Adanya peraturan bagi penduduk yang lahir diatas 1 

tahun untuk penerbitan Akta Kelahirannya harus melalui 

penetapan pengadilan dan dikenakan sanksi administratif 
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berupa denda, sehingga memberatkan masyarakat dalam 

mengurus Akta Kelahirannya. 

3) Kurangnya pemahaman masayarakat tentang Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. 

4) Sebagian pemohon akta kelahiran tidak memiliki akta 

perkawinan yang merupakan salah satu persyaratan yang 

harus dipenuhi. 

5) Jauhnya jarak domisili penduduk ke tempat pelayanan 

akta kelahiran. 

6) Banyak penduduk yang tidak melaporkan kedatangan ke 

desa/kelurahan dan kecamatan. 

7) Diperlukan ruangan khusus untuk pencatatan 

perkawinan non-muslim. 

8) Terbatasnya ruangan dokumen sehingga banyak dus arsip 

register akta catatan sipil belum bisa disusun di rak arsip. 

9) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). 

10) Hardware (perangkat keras) 

- Sering rusak, seperti CPU dan printer 

1) Jumlah terbatas, belum disesuaikan dengan volume 

pelayanan perekaman data dan penerbitan dokumen di 

masing-masing kecamatan. 

2) Software (perangkat lunak) 

- Aplikasi yang ada pada SIAK belum bisa digunakan untuk 

penerbitan Surat Pindah Datang (SKPD), Surat Keterangan 

Tempat Tinggal Sementara (SKTS), dsb. 

- Pelaporan mengenai lahir-mati-pindah-datang (lampid) 

masih dilakukan secara manual sehingga data yang ada 

berdasarkan laporan dari kecamatan. 
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3) Database Kependudukan 

- Database Kependudukan belum terpusat di Disdukcapil 

sehingga laporan belum akurat dan belum bisa di update 

setiap saat. 

- Database tidak di backup secara rutin setiap selesai 

perekaman. 

4) Sumber Daya Manusia / Operator 

- Sebagian besar operator tidak berlatar belakang 

pendidikan ilmu komputer sehingga sering terjadi 

kerusakan pada komputer baik terkena virus ataupun 

aplikasi ada yang error karena perlakuan operator yang 

tidak sesuai (contoh : falshdisk yang digunakan tidak 

khusus untuk komputer SIAK sehingga rentan terjangkit 

virus). 

5) Jaringan Komunikasi Data 

- Belum terhubung secara optimal karena server di dinas 

tidak support. 

 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) Sosialisasi Perda No 9 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi penduduk, dimana terdapat 

pasal yang menyatakan adanya sanksi, administrasi bila 

tidak memiliki dokumen kependudukan seperti KTP. 

2) Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi 

No.18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013 yang 

menyatakan bahwa pasal 32 ayat (2) UU no 23 th 2006 

tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat, yang berarti bahwa sejak 

tanggal 1 Mei 2013 permohonan Akta Kelahiran untuk 

anak usia diatas usia 1 tahun tidak lagi melalui 

Pengadilan Negeri. 

3) Pelaksanaan sosialisasi baik melalui media cetak maupun 

media elektronik. 
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4) Dilaksanakan isbat nikah bekerjasama dengan Pengadilan 

Agama. 

5) Dilaksanakan pelayanan langsung jemput bola ke 40 

kecamatan. 

6) Pembinaan  kepada masyarakat di tingkat  desa/ 

kelurahan dan kecamatan. 

7) Untuk sementara memanfaatkan ruangan yang ada. 

8) Mengefektifkan dan memaksimalkan sarana dan 

prasarana yang ada, dus yang belum bisa masuk rak arsip 

sementara ditumpuk di gudang. 

9) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). 

a) Hardware (perangkat keras) 

- Perbaikan oleh Pihak Ketiga maupun oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

- Sudah diusulkan penambahan 1 unit dan dianggarkan di 

masing-masing kecamatan. 

b) Software (perangkat lunak) 

- Untuk SKTS sementara dilakukan secara manual 

sedangkan penerbitan SKPD menggunakan aplikasi yang 

dibuat oleh salah satu staf Disdukcapil. 

- Meningkatkan status SIAK dari offline menjadi online. 

c) Database Kependudukan 

- Meningkatkan status SIAK menjadi terintegrasi kedalam 1 

aplikasi SIAK. 

- back up minimal 1 hari sekali. 

d) Sumber Daya Manusia / Operator 

- Dilakukan pembinaan, pembersihan komputer yang 

terkena virus, memasukkan program tambahan. 

e) Jaringan Komunikasi Data 

- Upgrade server dan penggantian aplikasi SIAK dari versi 2 

ke versi 3. 
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11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Bogor selama tahun 2013, 

sebagai berikut : 

1) Masih kurangya kader BKR. 

2) Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok BKR. 

3) Kurangnya penyuluhan yang dilaksanakan oleh pengelola 

program BKR. 

4) Masih adanya tenaga kerja dibawah umur. 

5) Masih adanya KDRT di Kabupaten Bogor. 

6) Masih tinggi angka kekerasan pada anak. 

 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) integrasi program BKR dengan kegiatan lainnya . 

2) Peningkatan pelatihan bagi kelompok, pengurus dan 

pengelola BKR. 

3) Melakukan pembinaan dan monitoring tingkat kabupaten 

ke kecamatan, desa dan kelompok. 

4) Mengadakan sosialisasi mengenai usia kerja. 

5) Mengadakan sosialisasi tentang pencegahan KDRT. 

6) Membentuk Gugus Perlindungan Perempuan dan Anak 

(PPA) di tingkat kecamatan dan Satgas PPA di tingkat 

Desa/kelurahan. 

7) Pembinaan dan sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

PPA. 

8) Mengembangkan Program Kecamatan Ramah Anak ( KRA ) 

untuk pemenuhan hak-hak anak. 
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12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera  

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Bogor selama tahun 2013, 

sebagai berikut : 

1) Masih tingginya Drop Out peserta KB yaitu sebesar 14,27 

persen. 

2) Kurangnya tenaga penyuluh KB dengan rasio 1:3 (1 orang 

PLKB membina  3 desa/kelurahan). 

3) Masih rendahnya peserta KB MKJP sebesar 91.845 

akseptor (12,68 persen)  

  Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) Meningkatkan penyuluhan dan pelayanan KB MKJP. 

2) Mengusulkan tenaga penyuluh KB. 

3) Meningkatkan penyuluhan dan pelayanan KB MKJP. 

13. Sosial 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan pada urusan sosial Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor selama 

tahun 2013, sebagai berikut : 

1) Jumlah PMKS yang semakin tinggi karena permasalahan 

sosial yang semakin kompleks. 

2) Masih tingginya tingkat pengangguran disebabkan masih 

terbatasnya lapangan pekerjaan, keahlian tenaga kerja 

tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, dari 

jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 16.630 

orang, yang diterima bekerja sebanyak 3.020 orang atau  

18persen. 

 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 
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1) Pada tahun berikutnya program-program dalam 

penangananan masalah kesejahteraan sosial volumenya 

perlu ditingkatkan dan mengusulkan anggaran 

pembantuan dari APBN dan APBD I. 

2) Pada tahun berikutnya dalam penanganan pengangguran 

volumenya perlu ditingkatkan dan mengusulkan anggaran 

pembantuan dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat. 

14. Ketenagakerjaan 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan pada Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor 

selama tahun 2013, sebagai berikut : 

1) Ada peningkatan jumlah kasus hubungan industrial, dari 

rencana 110 kasus yang diselesaian 186 kasus. 

2) Masih rendahnya ketaatan perusahaan dalam menerapkan 

norma ketenagakerjaan, dari 2.918 perusahaan yang ada di 

Kabupaten Bogor, yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek 

hanya 2.015 perusahaan. 

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut 

sebagai berikut : 

1) Sosialisasi terhadap aturan-aturan ketenagakerjaan perlu 

diintensifkan dan melibatkan semua pihak, khususnya 

serikat pekerja dan pihak pengusaha. 

2) Sosialisasi dan edukasi secara terus menerus terhadap para 

pengusaha dengan melibatkan Jamsostek dan Serikat 

Pekerja serta pengawasan ketenagakerjaan ke perusahaan 

lebih dimaksimalkan. 

 15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan urusan koperasi, usaha kecil dan 

menengah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah 

Industri dan Perdagangan Kabupaten Bogor selama tahun 

2013, sebagai berikut : 
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1) Dalam pelaksanaan usaha, koperasi masih belum 

sepenuhnya mampu mengembangkan kegiatan di berbagai 

sektor perekonomian karena belum memiliki kemampuan 

memanfaatkan kesempatan usaha yang tersedia. 

2) Secara khusus permasalahan lemahnya permodalan 

UMKM dikarenakan Pemberian kredit/Pinjaman kepada 

UMKM tidak dikenakan jaminan/agunan sehingga 

berdampak pada pengembalian angsuran menjadi kurang 

lancar/macet. 

 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut 

adalah dengan melakukan reposisi peran koperasi yang 

secara mandiri dilakukan oleh koperas sendiri. 

2) Program-program yang telah digulirkan perlu untuk 

dilanjutkan secara konsisten dengan terus menerus 

dilakukan penyempurnaan dan kajian secara lebih 

komprehensif. Sehingga perlu diupayakan suatu unit 

khusus yang dibentuk untuk mencatat database UMKM 

yang telah diberikan fasilitas permodalan oleh perbankan 

dengan pencatatan tingkat keberhasilan dari masing-

masing UMKM tersebut. 

16. Penanaman Modal 

  Permasalahan urusan penanaman modal pada Badan 

Perizinan Terpadu adalah  : 

1) Luasnya jangkauan pelayanan perizinan. 

2) Terbatasnya jangkauan promosi investasi. 

3) Terbatasnya peruntukan ruang untuk kegiatan 

industri/kawasan industri. 

4) Terbatasnya penyediaan infrastruktur untuk investasi. 

5) Makin meningkatnya persaingan antar daerah dalam 

menarik investor. 
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6) Terbatasnya sarana, prasarana perkantoran termasuk 

lahan perparkiran bagi pemohon perizinan dan Sumber 

Daya Manusia (SDM). 

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut 

sebagai berikut : 

1) Peningkatan jangkauan pelayanan perizinan melalui safari 

pelayanan, outlet pelayanan dan sosialisasi . 

2) Optimalisasi forum investasi . 

3) Mendorong terbentuknya kawasan industri . 

4) Mendorong SKPD teknis untuk membangun infrastruktur . 

5) Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi investasi.  

6) Melakukan perluasan lahan perkantoran dan prasarana 

arsip perizinan perkantoran dan sumber daya manusia 

(SDM). 

17. Kebudayaan 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan urusan kebudayaan pada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor selama tahun 

2013 tidak ada. 

18. Kepemudaan dan Olahraga 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Bogor selama tahun 2013, sebagai berikut : 

1) Pembangunan Stadion Kabupaten Bogor  yang telah 

dibangun  belun dilengkapi dengan sarana penunjangnya, 

karena bila dibangun secara lengkap atau keseluruhan 

memerlukan anggaran yang cukup besar. 

2) Pembangunan Prasarana olahraga di Kecamatan belum 

bisa terpenuhi untuk masing-masing kecamatan yang 

dikarenakan ke terbatasan tanah milik pemerintah daerah. 

3) Pengembangan Kelas Olahraga  menjadi PPLPD (Pusat 

Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah) pada tahun 2014 
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telah direncanakan pembangunan asrama atlet dan 

penyempurnaan lapangan atletik. 

4) Pembinaan melalui  keterbatasan kegiatan sehingga 

pembinaan bagi pemuda dan organisasi kepemudaan 

belum optimal. 

5) Masih kurang pengembangan potensi dan prestasi pemuda 

sehingga belum mampu bersaing di tingkat  Provinsi Jawa 

barat dan Nasional.  

 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut  

1) Terselesaikanya  Pembangunan Stadion Kabupaten Bogor  

secara lengkap menjadi prioritas untuk menciptakan salah 

satu icon Kabupaten Bogor, dengan  upaya melakukan 

koordinasi dengan Pemerintah provinsi Jawa Barat dan 

pusat agar penyelesaian pembangunan dapat 

dilaksanakan. 

2) Pembangunan Prasarana olahraga di Kecamatan yang 

terkendala dengan keterbatasan tanah milik pemerintah 

daerah solusinya adalah menggunakan tanah kas desa 

dan mengusulkan kegiatan pengadaan tanah. 

3) Pengembangan kegiatan PPLPD (Pusat Pendidikan dan 

Latihan Pelajar Daerah) sehingga memerlukan 

penambahan fasilitas sarana penunjang yaitu asrama 

atlet, lapangan atletik dan tempat latihan beladiri serta 

fasilitas pendukung bagi atlit dan pelatih serta  pengelola. 

4) Kegiatan  Kepemudaan dilaksanakan dengan melibatkan 

pemuda dari 40 kecamatan dan meningkatkan  

pengembangan potensi dan prestasi pemuda sehingga 

mampu bersaing di tingkat  Provinsi Jawa barat dan 

Nasional. 

 

 

 



 II -661 

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

A.  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Bogor selama tahun 2013, sebagai berikut : 

1) Rentannya konflik antar umat beragama di masyarakat 

disebabkan oleh fanatisme keagamaan. 

2) Banyaknya aliran sesat yang berkembang di 

masyarakat. 

3) Minimnya fasilitasi kepada lembaga (LSM,ORMAS dan 

Nirlaba) dapat mengakibatkan instabilitas/tidak 

optimalnya pembinaan. 

4) Tingginya Migrasi Penduduk ke Kabupaten Bogor 

mengakibatkan timbulnya potensi terorisme.  

 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut sebagai berikut : 

1) Pengoptimalan pembinaan/sosialisasi terhadap 

pentingnya kesatuan bangsa agar tercapai harmonisasi 

keagamaan di masyarakat. 

2) Melakukan pembinaan terus menerus terhadap 

pemahaman pencegahan aliran sesat di masyarakat. 

3) Melakukan pembinaan/sosialisasi kewaspadaan dini 

masyarakat terhadap bahaya teroris. 

B.  Satuan Polisi Pamong Praja 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Bogor selama tahun 2013, sebagai berikut, 

sebagai berikut : 

1) Kurangnya SDM di Satuan Polisi Pamong Praja 

khususnya PPNS, saat ini PPNS yang ada di Satuan 

Polisi Pamong Praja berjumlah 5 orang, tidak 
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sebanding dengan pelanggaran Perda yang ada di 

Kab. Bogor. 

2) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung 

kegiatan penertiban. 

3) Perlu adanya revisi Perda Nomor 8 Tahun 2006 

tentang ketertiban Umum (disesuaikan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Satuan  Polisi Pamong Praja). 

4) Masih belum optimalnya peran dan fungsi Satlinmas 

(secara organisasi masih lemah). 

 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut sebagai berikut : 

1) Memanfaatkan SDM yang ada untuk membantu PPNS 

dalam penyidikan pelanggaran Perda, dan 

mengusulkan  penambahan kepesertaan Diklat PPNS. 

2) Mengusulkan penambahan sarana prasarana dan 

sewa alat berat untuk mendukung Penertiban. 

3) Mengusulkan Revisi Perda Nomor 8 tahun 2006 

tentang Ketertiban umum di tahun 2014. 

4) Restrukturisasi Satlinmas (dalam PP Nomor 6 tahun 

2010 Satlinmas di akomodir sebagai Bidang dalam 

Sat Pol PP). 

 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan 

Persandian 

    Permasalahan yang masih dihadapi dalam 

penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan 

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 

Kepegawaian dan Persandian adalah : 

 

 

 



 II -663 

   A.  Sekretariat Daerah 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor 

selama tahun 2013, sebagai berikut : 

1) Pelaksanaan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) tidak 

dapat dilaksanakan karena masih menunggu kebijakan 

dari pemerintah pusat, pada tahun 2013 Sekretariat 

Daerah telah menganggarkan lahan untuk ibukota daerah 

otonomi baru sebesar Rp.12.000.000.000,- akan tetapi 

kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena hal-hal 

sebagai berikut : 

-  Masih dalam tahap penyusunan dokumen perencanaan. 

-  Diperlukan adanya pertimbangan dari badan koordinasi 

penataan ruang daerah sehubungan dengan area lokasi 

calon ibukota masuk ke dalam peruntukan perkebunan. 

-  Belum adanya persetujuan pemegang saham dan Dewan 

Komisaris PT. Perkebunan Nusantara VIII. 

2) Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang ada 

baik secara kualitas maupun kuantitas. 

3) Masih ada daerah yang belum merespons ajakan 

kerjasama yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Bogor serta Usulan draft perjanjian kerjasama dengan 

disdukcapil Kabupaten Bekasi, Disperindag Kabupaten 

Tangerang, DBMP Kabupaten Tangerang dan DBMP Kota 

Tangerang Selatan belum mendapat jawaban dari SKPD 

Kabupaten Bogor karena belum siap titik kerjasama dan 

anggarannya. 

4) Terjadinya wan prestasi yang dilakuan pihak ketiga, 

dimana pihak ketiga tidak melaksanakan hal-hal yang 

diperjanjikan serta 2.Kesepakatan bersama belum optimal 

untuk ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama. 

 

 



 II -664 

 Solusi yang dilakukan sebagai berikut : 

1) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah 

pusat terkait dengan rencana pemekaran wilayah 

Kabupaten Bogor. 

2) Melakukan koordinasi dengan BKPP untuk menambah 

jumlah pegawai di Sekretariat Daerah sesuai dengan 

formasi yang dibutuhkan. 

3) Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan daerah-

daerah yang akan dilakukan kerjasama. 

4) Terhadap pihak ketiga yang telah melakukan wan prestasi, 

apabila mau memperpanjang perjanjian yang obyek 

perjanjiannya menggunakan asset Pemerintah Daerah, 

akan diarahkan pada sewa pakai yang ditangani oleh 

DPKBD. 

   B. Sekretariat DPRD 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Sekretariat DPRD  Kabupaten Bogor 

selama tahun 2013, sebagai berikut : 

1) Kegiatan Pembahasan rancangan peraturan daerah tidak 

terpenuhi target yang direncanakan, dari target 12 (dua 

belas) Raperda terealisasi sebanyak 10 (sepuluh) Raperda 

dikarenakan waktu pembahasan tidak mencukupi sampai 

dengan akhir anggaran. 

2) Kegiatan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan 

perundang-undangan tidak terpenuhi target Perda 

inisiatif, dari target 2 (dua) perda terealisasi sebanyak 1 

(satu) perda inisiatif yaitu Tanggung jawab sosial dan 

lingkungan perusahaan (TJSL), 1 (satu) perda tentang 

mars tegar beriman masih dalam pembahasan, belum 

selesai sampai dengan akhir masa anggaran. 

 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut yaitu : Kegiatan Pembahasan rancangan peraturan 

daerah dan Kegiatan penyusunan rencana kerja rancangan 
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peraturan perundang-undangan, sisa raperda yang belum 

terselesaikan akan dijadwalkan kembali pembahasannya pada 

tahun 2015. 

   C.  Inspektorat Kabupaten 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bogor selama 

tahun 2013, sebagai berikut : 

1) Masih lemahnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) di sebagian Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD). 

2) Kurang tanggapnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

dalam melakukan pemutakhiran/tindak lanjut hasil 

pemeriksaan. 

 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) Dilakukan sosialisasi dan pemahaman kepada Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) mengenai pentingnya 

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP). 

2) Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap progres 

penyelesaian rekomendasi yang diberikan dengan batas 

waktu tertentu dan pemberian teguran/sanksi kepada 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum 

menyampaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 

melewati batas waktu yang diberikan. 

   D.  Dinas Pendapatan Daerah 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bogor selama tahun 2013, yaitu : masih belum optimalnya 

pelayanan pada wajib pajak yang diakibatkan pembangunan 

gedung kantor Dispenda baru selesai pada Bulan Desember 

2013, sehingga sistem dan pelayanan prima yang diberikan 

belum dapat optimal. Disamping itu operasionalisasi dari 
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penerapan pelaporan pajak on line untuk hotel dan restoran 

juga belum optimal, mengingat lamanya proses lelang dan 

persiapan pengadaan alat pelaporan pajak on line yang 

dibagikan ke beberapa wajib pajak hotel dan restoran.   

  Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

yaitu : pemberdayaan sumber daya manusia, sumber daya 

modal berupa sarana prasarana dan sistem yang terintegrasi 

serta penerapan standar operasional prosedur pelayanan pada 

wajib pajak dengan lebih mengoptimalkan pengawasan, 

pemeriksaan dan sosialisasi serta koordinasi dengan pihak-

pihak terkait dalam upaya meningkatkan penerimaan 

pendapatan daerah di Kabupaten Bogor. 

   E.  Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Barang Daerah Kabupaten Bogor selama tahun 2013, sebagai 

berikut : 

1) Belum tertibnya pelaksanaan penatausahaan barang milik 

daerah pada SKPD sehingga menghambat proses 

penyelesaian pelaporan barang milik daerah. 

2) Masih banyak bidang tanah milik/dikuasai pemerintah 

Kabupaten Bogor yang secara fisik belum dikuasai dan 

dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah, sehingga 

rawan penguasaan dan penggunaan oleh pihak lain. 

3) Masih banyak tanah Pemerintah Kabupaten Bogor yang 

secara pasti belum diketahui luas dan batas tanahnya, 

sehingga sering terjadi pergeseran/pengurangan batas 

tanah. 

4) Masih ada tanah milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten 

Bogor yang belum dimanfaatkan, sehingga kurang 

produktif dalam mendukung pendapatan asli daerah. 
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5) SIPKD yang ada saat ini belum mengakomodir rencana 

perubahan sistem akuntansi berbasis akrual yang akan 

diterapkan tahun 2015. 

6) Masih terdapat kesalahan dalam menyusun RKA SKPD 

karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. 

7) Belum tertibnya SKPD dalam penatausahaan keuangan 

daerah. 

 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) Melakukan pembinaan dan monitoring terhadap 

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada SKPD. 

2) Melaksanakan kegiatan penertiban tanah dengan cara 

memasang papan nama kepemilikan tanah dan 

pemasangan tanda batas tanah (patok). 

3) Melaksanakan kegiatan pengembalian batas tanah dengan 

cara melakukan pengukuran atas bidang-bidang tanah. 

4) Melaksanakan kegiatan pendayagunaan tanah 

milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor dalam 

bentuk sewa atau kerja sama dengan pihak lain. 

5) Penyempurnaan SIPKD dan infrastruktur jaringan untuk 

mengakomodir laporan keuangan PEMDA dan SKPD yang 

berbasis akrual. 

6) Dilakukan pembinaan dan pendampingan secara teknis 

mulai dari penyusunan pra RKA oleh Bappeda. 

7) Dilakukan bimbingan teknis mengenai pengelolaan 

keuangan daerah. 

  F.  Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Kabupaten Bogor selama tahun 2013, yaitu : 

Pemerintah Kabupaten Bogor kekurangan Pegawai Negeri Sipil 
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  Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

  Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan telah 

menginventarisir jumlah kebutuhan pegawai sesuai dengan 

Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2011, namun pemenuhan 

kekurangan pegawai sangat bergantung pada kebijakan 

pemerintah pusat karena menyangkut biaya/beban APBN.  

G.  Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Sekretariat KORPRI Kabupaten Bogor 

selama tahun 2013, sebagai berikut : 

1) Belum dibentuknya  Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum  

(LKBH) KORPRI dalam memberikan mediasi dan 

Konsultasi Hukum bagi anggota KORPRI yang bermasalah 

dengan hukum. 

2) Kurangnya Fasilitas pada Balai Pengobatan KORPRI, 

dikarenakan alat Dental Gigi yang sudah tidak berfungsi 

dengan baik. 

3) Masih kurangnya pemberian Pembekalan, wawasan, 

kewirausahaan dan Permodalan bagi Anggota KORPRI 

yang memasuki masa pensiun. 

4) Masih kurangnya wawasan tentang Pelayanan Prima pada 

masyarakat. 

 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) Perlu adanya Penambahan  Kegiatan pada  Sekretariat 

Dewan Pengurus KORPRI. 

2) Perlunya dibentuk Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum 

(LKBH). 

3) Sekretariat Dewan pengurus KORPRI sudah melakukan 

koordinasi dengan Pihak Terkait yaitu Dinas kesehatan 

untuk  pergantian alat dental gigi yang memadai. 
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4) Perlu adanya Penambahan anggaran Kegiatan  untuk 

meningkatkan Wawasan tentang Kewirausahaan bagi 

PNS/Anggota KORPRI yang memasuki masa purna bhakti. 

H. Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan Kegiatan Kantor Layanan Pengadaan Barang/ 

Jasa Kabupaten Bogor selama tahun 2013, sebagai berikut : 

1) Kurang optimalnya koordinasi antara Kantor Layanan 

Pengadaan Barang/Jasa dengan Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) yang ada di lingkungan pemerintah 

kabupaten Bogor sebagai Pengguna Barang/Jasa sehingga 

proses pengadaan barang/Jasa tidak sesuai dengan waktu 

Rencana Umum Pengadaan yang telah di tetapkan. 

2) Belum adanya keseragaman dalam pembuatan dokumen 

pengadaan barang/jasa di lingkungan OPD Kabupaten 

Bogor. 

3) Sumber Daya Manusia yang masih kurang untuk staf 

pelayanan administrasi perkantoran dan panitia pemilihan 

barang/jasa. 

 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) Perlunya tindak lanjut secara efektif dan berkelanjutan 

sehingga rencana umum Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan. 

2) Membuat Jukak/Juknis tentang standar dokumen 

pengadaan barang/jasa di lingkungan OPD Pemerintah 

Kabupaten Bogor. 

3) Mengajukan Penambahan Sumber Daya Manusia baik 

untuk di bagian administrasi perkantoran maupun dalam 

pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah. 
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 21. Ketahanan Pangan 

    Permasalahan yang masih dihadapi dalam 

penyelenggaraan urusan ketahanan pangan menyatu dengan 

permasalahan yang dihadapi oleh SKPD yang memiliki 

keterkaitan dengan urusan ketahanan pangan, terutama 

Dinas Pertanian dan Kehutanan, BP4K, dan Dinas Peternakan 

dan Perikanan. 

 22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor selama tahun 2013, 

sebagai berikut : 

1) Lambatnya pembangunan Desa-desa Perbatasan. 

2) Lemahnya swadaya masyarakat dalam pembangunan 

desa. 

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) Sasaran pembangunan diprioritaskanterhadap desa 

perbatasan. 

2) Memberikan pembinaan kepada perangkat desa untuk 

meningkatkan swadaya masyarakat. 

23. Statistik 

 Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan 

urusan Statistik oleh Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah adalah : 

1) Belum adanya kesamaan dan kesatuan data sebagai bahan 

dalam perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi 

pembangunan. 

2) Daftar usulan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh 

APBD Kabupaten Bogor masih berupa long list (daftar 

panjang) karena tidak sepenuhnya mengacu pada prioritas 

dan arah kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan. 
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 Solusi yang diupayakan untuk mengatasi 

permasalahan yaitu : 

1) Meningkatkan sinergitas dan koordinasi untuk membangun 

kesamaan dan kesatuan data dengan sumber atau penyedia 

data, baik OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor 

maupun lembaga-lembaga vertikal yang ada di Kabupaten 

Bogor, antara lain Badan Pusat Statistik. 

2) Meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan 

(stakeholders) pembangunan di tingkat desa dan 

penyusunan skala prioritas usulan program dan kegiatan 

serta sumber-sumber pendanaan pembangunan yang dapat 

digunakan untuk membiayai program dan kegiatan 

prioritas di tingkat desa dan kecamatan. 

24. Kearsipan 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

Program dan Kegiatan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 

Kabupaten Bogor selama tahun 2013, sebagai berikut : 

1) Masih kurangnya sarana rak arsip bertingkat untuk 

menyimpan arsip-arsip OPD yang tersimpan di depo 

KAPD, sehingga ini berdampak pada kondisi arsip OPD 

yang belum seluruhnya dapat tersimpan pada rak arsip 

depo KAPD. 

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut:  

1) Mengoptimalkan pengadaan rak arsip bertingkat secara 

bertahap dan berkelanjutan pada tahun anggaran 

berikutnya dengan selalu berkoordinasi dengan 

Pemerintah Propinsi maupun Lembaga Arsip Nasional 

(ANRI). 

2) Merencanakan dan menganggarkan untuk perluasan 

lahan dan depo KAPD untuk menjamin ketersediaan 

ruangan bagi penyimpanan arsip OPD. 
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25. Komunikasi dan Informatika 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informasi 

Kabupaten Bogor selama tahun 2013, sebagai berikut : 

1) Pengelolaan Radio dan Televisi masih menghadapi banyak 

kendala antara lain keterbatasan jumlah dan kapasitas 

SDM yang menguasai Bidang Radio dan Pertelevisian serta 

jangkauan siaran masih terbatas, sehingga untuk 

mengatasi hal tersebut diatas maka di tahun 2014 akan 

dilakukan peningkatan kemampuan SDM dan di 

programkan untuk peningkatan jangkauan siaran. 

2) Data untuk Jumlah Surat Kabar nasional/local yang 

masuk ke daerah  sulit terdata, sehingga untuk mengatasi 

hal tersebut diatas  maka  diberitahukan kepada pengelola 

surat kabar nasional/local yang mencari berita di 

Kabupaten Bogor harus melaporkan medianya. 

3) Data Jumlah Jaringan Komunikasi dan data pengguna 

Telepon/Hp belum valid karena keterbatasan pelaksanaan 

updating data pos dan telekomunikasi baik dari sisi SDM 

maupun jumlah anggaran, untuk mengatasi hal tersebut 

diatas maka selain dilakukan pemutakhiran data hasil 

pendataan Pos dan Telekomunikasi juga dilakukan 

konsultasi dan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik.  

 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) Meningkatkan pengelolaan akan Keterbukaan informasi 

Publik dengan lebih meningkatkan peranan Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten (PPID 

Kabupaten) serta Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) dalam upaya 

peningkatan pemerintahan yang jujur dan terbuka. 

2) Pembangunan Teknologi Informasi dengan peningkatan 

kinerja pada Peningkatan Stasiun Televisi serta 

peningkatan kinerja pada sarana yang ada seperti Web 
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Site Pemerintah Daerah, Teman Radio FM, Media Center, 

Digital Signage Player serta Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik. 

3) Penyusunan Peraturan pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

bidang komunikasi dan informasi yang menjadi 

kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lebih 

lanjut, seperti Penyusunan Peraturan Bupati tentang 

Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi serta perlu 

dilakukan perubahan nomenklatur Dinas untuk lebih 

terencana dan terakomodir kembali seluruh bidang yang 

ada khususnya bidang telematika. 

4) Data Pokok sebagai pendukung Indikator pada Dinas 

Komunikasi dan Informasi seperti Jumlah penyiaran 

Radio/TV Lokal, Jumlah Surat Kabar nasional/local yang 

masuk ke daerah, Data untuk pengguna Telepon/Hp, Data 

untuk pemilik Komputer serta Data untuk pengguna 

internet akan menjadi perhatian khusus terutama dalam 

pengelolaannya yang memiliki ketergantungan dengan 

pihak lain serta kendala dari Dinas sendiri. 

26. Perpustakaan 

 Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

Program dan Kegiatan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 

Kabupaten Bogor selama tahun 2013, sebagai berikut : 

1) Masih kurangnya tenaga pustakawan yang dimiliki KAPD 

sehingga berpengaruh pada kurang optimalnya pembinaan 

perpustakaan di wilayah Kabupaten Bogor yang sangat luas 

dan berpenduduk banyak. 

2) Masih kurangnya anggaran untuk menyediakan koleksi 

bahan pustaka, bertambahnya jumlah penduduk yang 

harus dibina untuk gemar membaca jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan pertambahan sarana dan prasarana 

perpustakaan. 

3) Masih kurangnya Perpustakaan Desa, saat ini terdapat 189 

Perpustakaan Desa dari 430 Desa/Kelurahan. 
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4) Belum optimalnya Perpustakaan Desa dalam rangka 

meningkatkan minat baca masyarakat. 

5) Masih kurangnya sarana dan prasarana Perpustakaan 

Desa. 

6) Belum adanya perpustakaan di tingkat Kecamatan. 

 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut:  

1) Mengusulkan pada BKPP untuk menerima pegawai yang 

berlatar belakang pustakawan pada penerimaan CPNS 

tahun berikutnya. 

2) Mengirimkan pegawai KAPD untuk mengikuti bimtek, 

pelatihan bidang  perpustakaan. 

3) Merubah status organisasi dari Kantor menjadi Badan agar 

layanan kearsipan dan perpustakaan dapat menyesuaikan 

dengan kondisi Kabupaten Bogor. 

4) Membangun sarana dan prasarana fisik dan non fisik 

perpustakaan Kecamatan untuk meningkatkan aksesibilitas 

minat baca masyarakat kecamatan. 

5) Mengoptimalkan Perpustakaan Desa dengan menyediakan 

sarana dan prasarana bagi Perpustakaan Desa di 

Kabupaten Bogor. 

B. Urusan Pilihan 

1. Pertanian dan 2) Kehutanan 

 Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan 

urusan pertanian adalah : 

 A.  Dinas Pertanian dan Kehutanan 

 Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Kehutanan 

Kabupaten Bogor selama tahun 2013, sebagai berikut : 

1) Tidak tercapainya beberapa target IKU yang telah 

ditetapkan, yaitu Ketersediaan pangan utama, Produksi 
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ubi jalar, Produksi talas, Produksi ubi kayu, Produktivitas 

padi sawah, Produktivitas padi gogo, dan Produksi Pisang.  

2) Para petani masih ragu menggunakan power threser 

karena usaha taninya masih system ceblokan dan 

memerlukan biaya lagi untuk pembelian bahan bakar 

dalam pengoperasionalnya. 

3) Penerapan teknologi dengan konfigurasi Husker-

Separator-Polisher belum banyak dilaksanakan di tingkat 

petani. 

4) Penanganan pasca panen yang masih kurang baik yaitu 

masih banyaknya kotoran sehingga rendemen yang 

dihasilkan masih rendah. 

5) Kebiasaan petani dalam melakukan kegiatan pengolahan 

hasil padi secara tradisional menyulitkan dalam 

penerapan teknologi yang baik dan benar. 

6) Masih banyaknya penggilingan padi yang sudah melebihi 

umur ekonomi. 

7) Perkembangan pendayagunaan sarana pasca panen padi 

yang diterima kelompok masih belum dapat beroperasi 

secara optimal. 

8) Kelompok tani belum terbiasa mencata operasional sarana 

pasca panen yang diterima. 

9) Kesulitan dalam penentuan tempat untuk pelaksanaan 

pembangunan lumbung, yang lokasi lahannya harus 

strategis dan tidak dalam sengketa. 

10) Kebiasaan petani menjual langsung panen karena didesak 

oleh kebutuhan. 

11) Adanya serangan Organisme Pengganggu Tanaman Blast 

di Kecamatan Leuwisadeng dan Bactery Light B (kresek) di 

Kecamatan Cibungbulang sehingga produksi kurang 

optimal. 

12) Adanya bencana alam banjir di Kecamatan Jasinga 

sehingga produksi kurang optimal. 
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13) Pengembalian gabah dari kelompok tani tidak semuanya 

sesuai dengan target, yang pada awalnya ditargetkan 400 

kg/kelompok tani.  Hal ini dikarenakan masih adanya 

asumsi bahwa bantuan dari pemerintah tidak perlu ada 

pengembalian dan masih kurangnya kesadaran petani 

dalam pengembalian gabah pada saat panen. 

14) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi Ubi Kayu Para 

petani sulit menerima varietas Darul Hidayah karena 

beberapa alasan yaitu tajuk atanaman dan batang yang 

besar sangat menyulitkan saat panen. 

15) Beberapa bibit yang ditanam kurang baik 

pertumbuhannya, karena daya adaptasi yang masih 

rendah terhadap tempat tumbuh.  Selain itu terlihat 

adanya serangan jamur terhadap tanaman. 

16) System of Rice Intencification (SRI)/Ditjen PSP, masih ada 

kelompok tani pelaksana kegiatan yang masih belum 

memahami metode Pengembangan SRI sehingga 

pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya menggunakan 

konsep-konsep SRI, beberapa kelompok tani masih ragu 

ragu dengan penerapan SRI karena ada kekhawatiran 

metode ini dapat menyebabkan penurunan produksi. 

17) Beberapa kelompok tani masih belum memahami tentang 

Optimasi Lahan sehingga memerlukan pembinaan yang 

intensif dari petugas. 

18) Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tidak serempak 

menyebabkan petugas mengalami kesulitan pengawalan 

dan pembinaan terutama dalam pengumpulan laporan. 

19) Keterbatasan modal bagi petani karet membuat produksi 

Sheet yang dihasilkan kurang sesuai dengan yang 

diharapkan (RSS1) sehingga petani mendapatkan harga 

yang rendah. 

20) Penyadapan untuk memperoleh getah karet sebagai bahan 

baku lump dilakukan tidak mengikuti teknis yang 

dianjurkan. 
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21) Petani kopi di Kabupaten Bogor belum menerapkan teknik 

pasca panen kopi yang sesuai dengan yang dianjurkan 

seperti pada waktu panen harus dipetik pilih, yang 

dilakukan oleh petani adalah memanen tanpa petik pilih. 

Penjemuran biji kopi tanpa menggunakan alas. 

22) Masih banyak petani kopi menjual hasilnya dalam bentuk 

gelondong tanpa memrosesnya lebih lanjut sampai dalam 

bentuk bubuk kopi. 

23) Belum semua petani memahami tentang cara 

pengendalian OPT dengan benar dan sesuai aturan. 

24) Belum semua pelaku usaha perbenihan atau penangkar 

benih mengetahui dan memahami peraturan tentang 

perbenihan. 

25) Pelaku usaha perbenihan atau penangkar benih banyak 

yang belum mendaftarkan usahanya ke Dinas Pertanian 

dan Kehutanan Kabupaten Bogor. 

26) Pengelola kebun kurang memiliki administrasi pengelolaan 

kebun yang ada di kantor kebun, lebih banyak 

administrasi kebun berada di kantor pusat. 

27) Pengelola kebun kurang optimal dalam pengelolaan 

administrasi teknis perkebunan. 

28) Kelompok tani belum memahami sepenuhnya mengenai 

teknologi budidaya, dan pemeliharaan tanaman 

perkebunan. 

29) Modal usaha tani masih rendah, sehingga ketergantungan 

terhadap bantuan pemerintah masih tinggi. 

30) Tanaman perkebunan waktu produksinya lama dan Bibit  

unggul tanaman perkebunan harganya relatif  mahal dan 

sulit diperoleh,  menyebabkan banyak petani yang 

membudidayakan tanaman perkebunan  dengan bibit 

asalan sehingga produksi & produktivitasnya rendah. 

31) Masih rendahnya SDM petani menyebabkan  penerapan 

teknologi budidaya masih rendah. 
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32) Terlambatnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 

67/Permentan/ OT.140/6/2013 tentang Pedoman Subsidi 

Benih TA.2013 dan terlambatnya penyaluran benih 

bersubsidi berakibat pelaksanaan SLPTT menjadi mundur, 

pelaksanaan SLPTT dan penanaman pada Bulan Agustus. 

33) Daya tumbuh benih bersubsidi yang kurang baik 

mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan SLPTT. 

34) Pengadaan alat pasca panen jumlahnya masih terbatas 

sehingga penggunaan alat power threser harus bergantian 

diantara kelompok tani. 

35) Sikap dan mental petani/kelompok tani dalam menjalin 

kerjasama dengan pihak lain masih rendah. 

36) Kemandirian kelompok tani dalam aspek kerjasama 

dengan pihak lain masih kurang. 

37) Pasar/Mitra belum dapat menampung hasil usaha dengan 

harga yang menguntungkan. 

38) Masih rendahnya pemahaman petani dalam hal 

penanganan pasca panen. 

  Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) Untuk mengatasi permasalahan tidak tercapainya 

beberapa target yang telah ditetapkan, antara lain dengan 

cara peningkatan produktivitas melalui penerapan 

teknologi budidaya, pengendalian hama penyakit, 

perbaikan irigasi, pengurangan tingkat kehilangan hasil, 

penggunaan benih bermutu, dan rehabilitasi lahan kritis 

akan ditingkatkan melalui penanganan lahan kritis baik 

secara vegetatif maupun sipil teknis. 

2) Mensosialisasikan terus akan pentingnya alat pasca  

panen dalam penanganan pasca panen yang baik sehingga 

para petani mau beralih melaksanakan pemanenan 

dengan menggunakan mesin. 
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3) Dilaksanakannya sosialisasi dan bimbingan teknis  

berkaitan dengan manajemen pengolahan padi yang  benar 

secara terus menerus agar petani lebih mengerti. 

4) Membuat program/kegiatan pemberian bantuan alat 

mesin pasca panen/penggilingan. 

5) Pendampingan dilaksanakan oleh pihak penyedia dan 

teknisi kepada kelompok sampai alat dapat beroperasi 

optimal. 

6) Pembinaan oleh petugas baik petugas kabupaten maupun 

lapangan. 

7) Bersama-sama dengan kelompok tani dalam menentukan 

lokasi serta membuat pernyataan bahwa  lahan yang 

terpilih tidak dalam sengketa. 

8) Menganjurkan untuk menyimpan gabah meskipun hanya 

sebagian untuk musim paceklik. 

9) Berkoordinasi dengan Petugas Pengamat Organisme 

Pengganggu Tanaman (POPT) untuk melakukan upaya-

upaya pengendalian secara kimia sehingga tidak menyebar 

ke lokasi lain. 

10) Diberikan pemahaman dan kesadara kepada petani akan 

pentingnya pengembalian gabah untuk membantu 

masyarakat yang rawan pangan dan terkena bencana 

alam. 

11) Diberikan pembinaan dan pembinaan dan  pemahaman 

akan manfaat dan keuntungan penggunaan varietas Darul 

Hidayah, terutama potensi produksinya yang cukup tinggi 

dan peluang agroindustri yang terbuka lebar. 

12) Dilakukan penyulaman untuk menggantikan bibit yang 

kurang baik pertumbuhannya. 

13) Pengawasan dan pembinaan yang intensif dari para 

petugas baik tingkat kabupaten, kecamatan, PPL, maupun 

POPT. 
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14) Pembinaan yang intensif baik dari petugas kabupaten, 

kecamatan, maupun dari petugas penyuluh. 

15) Pengawalan dan pembinaan diupayakan semaksimal 

mungkin agar laporan dari lapangan dapat disampaikan. 

16) Keterbatasan Modal dapat diatasi dengan pemberiaan 

pinjaman lunak yang ada dibank pemerintah seperti Bank 

Jabar atau Bank Rakyat Indonesia. 

17) Perlu banyaknya forum bimbingan teknis bagi petani karet 

dengan narasumber yang berkompeten dalam masalah 

karet sehingga keterampilan. 

18) Diperlukan bimbingan yang terus menerus untuk 

merubah kebiasaan petani sehingga dapat melakukan 

pasca panen yang sesuai dengan teknik yang dianjurkan. 

19) Diperlukan fasilitasi bagi petani untuk dapat mengolah 

kopi sampai pada bubuk kopi. 

20) Melakukan sosialisasi terhadap petani agar lebih 

memahami cara pengendalian hama yang benar dan 

sesuai dengan aturan. 

21) Melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha 

perbenihan/penangkar benih tentang ketentuan 

perundang-undangan tentang perbenihan. 

22) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang 

beberapa program yang diluncurkan pemerintah untuk 

penguatan modal usaha petani, misalnya program PUAP 

(Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan), KKPE (Kredit 

Ketahanan Pangan dan Energi), LM3 (Lembaga Mandiri 

Yang Mengakar di Masyarakat), dan PMD (Penggerak 

Membangun Desa). 

23) Pengadaan bibit unggul,melaksanakan pembibitan di 

sentra-sentra/potensi perkebunan sehingga bibit unggul 

dapat dengan mudah diperoleh, pengadaan kebun entres 

karet varietas anjuran di sentra/potensi, inovasi 

penggunaan bibit pala grafting cepat produksi. 
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24) Intensifikasi, rehabilitasi dan optimalisasi lahan, 

Rejuvinasi pada kebun-kebun kopi yang sudah tua. 

25) Koordinasi secara terus menerus dengan PSO yaitu PT. 

Sang Hyang Sri dalam penyaluran benih bersubsidi serta 

pengawasan dan pembinaan yang intensif dari para 

petugas, baik dari tingkat kabupaten, UPT dalam 

pelaksanaan SLPTT. 

26) Kelompok tani yang mendapatkan benih bersubsidi 

dengan daya tumbuh kurang bagus, melaksanakan SLPTT 

dengan benih swadaya. 

27) Kekurangan alat-alat pasca panen padi diajukan melalui 

proposal yang dijadikan dasar dalam pengajuan anggaran 

baik anggaran APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun 

APBN. 

28) Dilakukan penggabungan sumber daya dari dua pihak 

atau lebih sehingga menghasilkan tujuan kerjasama yang 

lebih baik (efektif dan efisien), sehingga kelompok tani 

dengan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki 

berusaha untuk tidak dalam posisi yang dirugikan. 

29) Perlu dibuat komitmen yang kuat antara kelompok tani 

dan pihak lain dalam hal ini mitra usaha dalam rangka 

menjaga hubungan kerjasama. 

30) Kelompok tani dalam usahataninya harus mengetahui 

jenis dan kebutuhan pasar dilakukan sebelum petani atau 

kelompok tani memutuskan kegiatan usahataninya, 

sehingga memperoleh harga jual yang menguntungkan. 

31) Bimbingan teknis mengenai penanganan pasca panen 

perlu diadakan lagi, contohnya dengan diadakannya 

magang ke ICDF atau kegiatan lainnya. 
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B. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan 

 Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan BKP5K Kabupaten Bogor selama tahun 

anggaran 2013, sebagai berikut : 

1) Belum terpenuhinya tingkat kecukupan cakupan pelayanan 

penyuluhan yang diakibatkan minimnya jumlah penyuluh 

PNS (jumlah selalu berkurang dikarenakan pensiun 

dan/atau meninggal dunia). 

2) Minimnya kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana di 

tingkat BKP5K, BP3K dan penyuluh dalam melaksanakan 

tupoksi. 

3) Belum optimalnya kerjasama sinergis diantara OPD terkait 

dalam mendukung ketahanan pangan. 

4) Masih terdapat alih fungsi lahan produktif usaha sektor 

pertanian/peternakan/perikanan/kehutanan menjadi sek-

tor pembangunan lainnya. 

5) Belum optimalnya sinergitas kegiatan dalam mendukung 

pembangunan di setiap zona. 

6) Belum optimalnya tingkat pembiayaan penyelenggaraan 

penyuluhan, khususnya dalam aplikasi metode penyuluhan 

bagi pelaku utama dan pelaku usaha. 

7) Belum optimalnya hubungan kerjasama dalam transfer 

inovasi teknologi dengan lembaga penelitian dan perguruan 

tinggi, serta koordinasi pembinaan kelembagaan bersama 

dengan pemerintahan tingkat kecamatan dan desa. 

 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) Rekruitmen PPS yang tersebar di 12 BP3K dengan wilayah 

kerja di 40 kecamatan (434 desa/kelurahan). 

2) Penyediaan sarana dan prasarana kendaraan roda 2, 

kendaraan roda 4, Soil Test Kit, GPS, Water Test Kit serta 
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pembangunan gedung kantor BKP5K dan BP3K, untuk 

memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja. 

3) Optimalisasi kerjasama sinergis lintas OPD terkait dalam 

mendukung ketahanan pangan. 

4) Koordinasi intensif dengan dinas/instansi terkait penataan 

ruang untuk mempertahankan lahan produktif usaha 

sektor pertanian/peternakan/perikanan/kehutanan. 

5) Pelaksanaan koordinasi melalui KPK (Komisi Penyuluhan 

Kabupaten) sebagai upaya sinergitas pelaksanaan program 

dan kegiatan di setiap zona pembangunan, yang merupakan 

langkah pro aktif sinergitas kegiatan dalam mendukung 

pembangunan di setiap zona. 

6) Optimalisasi transfer informasi dan inovasi teknologi 

melalui Cyber Extension, siaran radio penyuluhan, leaflet 

dan folder, serta demplot dan kursus tani. 

7) Optimalisasi hubungan kerjasama dalam transfer informasi 

dan inovasi teknologi dengan lembaga penelitian dan 

perguruan tinggi, ditindaklanjuti koordinasi pembinaan 

kelembagaan bersama dengan pemerintahan tingkat 

kecamatan dan desa. 

3. Energi dan Sumberdaya Mineral 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya 

Kabupaten Bogor selama tahun 2013, sebagai berikut : 

1) Pencapaian nilai rasio elektrifikasi (RE) mencapai 82,65 

persen. Peningkatannya sekitar 0,55 persen dari nilai RE 

pada tahun sebelumnya. Peningkatan yang rendah ini 

disebabkan akibat pola pemukiman yang tersebar serta 

wilayah yang relatif sulit dijangkau jaringan listrik 

sehingga porsi biaya pembangunan jaringan listrik jauh 

lebih besar dari pada biaya sambungan rumah dan 

instalasi rumah. Sementara perhitungan ratio elektrovitas 

(RE) didasarkan atas jumlah sambungan rumah (SR/IR), 
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dan pemanfaatan energi terbarukan juga masih sangat 

kurang. 

2) Belum adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 

Migas, Panas Bumi dan Ketenagalistrikan. Hal ini 

memberikan hasil yang kurang maksimal pada 

pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian. 

3) Kurangnya personil, sarana dan prasarana dan kualitas 

sumber daya manusia yang ada dalam melaksanakan 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian terutama 

untuk menjangkau luasnya wilayah Kabupaten Bogor, 

serta geografis dan kondisi Kabupaten Bogor dengan curah 

hujan dan petir yang tinggi. 

4) Adanya kekhawatiran masyarakat terhadap dampak 

kerusakan lingkungan yang tidak dapat dihindarkan 

akibat kegiatan operasional pertambangan. 

5) Kurangnya kesadaran pengusaha (perusahaan) air bawah 

tanah untuk melakukan proses izin baru maupun daftar 

ulang ke BPT dan melaporkan data dengan berkoordinasi 

kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selaku 

dinas teknis terkait.  

6) Penerimaan Bagi Hasil Panas Bumi diberlakukan dengan 

Keputusan Presiden Nomor 45/1991, Nomor 49/1991 dan 

Nomor 23/1992 yaitu lapangan yang sudah berproduksi 

sebelum terbitnya UU Nomor 27 tahun 2003 dimana 

bagian pemerintah ditetapkan sebesar 34persen dari Net 

Operating Income sehingga Pemerintah Daerah menerima 

pendapatan Panas Bumi sesuai dengan yang telah 

ditetapkan Keputusan Presiden dalam bentuk Bagi Hasil 

dan PBB. Hal ini sebenarnya belum mencerminkan kondisi 

terkini dari potensi produksi sumber panas bumi yang 

ada. 

   Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) Untuk lokasi pemukiman yang terletak jauh dari jaringan 
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listrik yang ada serta pada wilayah yang sulit dijangkau, 

maka perlu diupayakan pemenuhan sumber energi 

listriknya melalui sumber energi alternatif seperti energi 

mikro hidro, energi surya, energi piko hidro, dan tenaga 

angin. Selain itu perlu diupayakan pendanaan yang 

bersumber dari APBN dan APBD Provinsi. 

2) Diperlukannya upaya strategis dengan membuat 

perencanaan yang didukung oleh Peraturan Daerah 

tentang Migas, Panas Bumi dan Ketenagalistrikan. 

3) Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber 

daya manusia berupa penambahan pegawai, pembekalan, 

pendidikan dan pelatihan ataupun bimbingan teknis, dan 

lain-lain serta perlu pengkoordinasian yang lebih baik 

ataupun penambahan sarana dan prasarana seperti 

kendaraan operasional. 

4) Perlu penanganan lebih tegas, arif dan bijaksana 

menyangkut komitmen para stakeholder dalam 

menjalankan setiap aktifitas usaha kegiatan penambangan 

yang mengacu pada Buku Rencana Eksploitasi Tambang 

yang telah disepakati dan memperhatikan pengelolaan 

lingkungan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. 

5) Melakukan sistem jemput bola ke perusahaan-perusahaan 

untuk melakukan perpanjangan ijin maupun ijin baru dan 

untuk mendapatkan data. 

6) Untuk mendapatkan ketetapan yang realible diperlukan 

peran daerah dalam meng-update data potensi produksi 

panas bumi. Pembinaan terhadap perusahaan menjadi 

tanggung jawab bersama sehingga data penunjang untuk 

penetapan PNBP dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 

menjadi optimal. 
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4. Pariwisata 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Bogor selama tahun 2013 sebagai berikut : 

1) Belum meratanya kunjungan wisatawan ke obyek-obyek 

wisata yang ada di Kabupaten Bogor. 

2) Masih kurang dikenalnya daya tarik wisata yang berada di 

luar kawasan Puncak. 

3) Kepadatan dan kemacetan lalu lintas di kawasan 

pariwisata, terutama pada saat peak season. 

4) Sarana dan prasarana di beberapa kawasan pariwisata 

masih belum memadai. 

5) Kualitas sumber daya manusia belum merata. 

6) Masih kurangnya koordinasi antar stake holer  pariwisata. 

7) Komitmen yang kurang konsisten dari masing-masing 

pihak terkait. 

8) Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam upaya 

mengembangkan potensi wisata yang ada di wilayahnya. 

 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) Meningkatkan daya tarik melalui penataan sumber daya 

pariwisata dan pengembangan daya tarik wisata yang 

sudah ada. 

2) Meningkatkan penyebaran informasi pariwisata seluas-

luasnya melalui media, pameran dan sarana lainnya. 

3) Mendorong pemenuhan dan peningkatan sarana dan 

prasarana yang memadai yang dapat mendukung 

kelancaran kegiatan pariwisata. 

4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui 

pembinaan dan penyuluhan kepada para pelaku usaha, 

masyarakat dan aparat pemerintah. 
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5) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan pihak-

pihak yang terkait untuk menciptakan lingkungan yang 

kondusif, iklim usaha yang baik dan terwujudnya sapta 

pesona. 

6) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengembang-

kan potensi wisata di wilayahnya. 

5. Kelautan dan Perikanan 

 Permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas 

Peternakan dan Perikanan dalam aplikasi program dan 

kegiatan selama tahun 2013 adalah: 

1) Belum optimalnya peternak dan pembudidaya ikan dalam 

akses terhadap pasar, teknologi dan sumber permodalan. 

2) Banyaknya terjadi alih fungsi lahan yang menyebabkan 

terdesaknya usaha peternakan dan perikanan. 

3) Rendahnya tingkat penggunaan bibit ternak dan 

induk/benih ikan yang unggul oleh masyarakat. 

4) Ketersediaan sarana irigasi belum memadai untuk 

kebutuhan budidaya perikanan. 

5) Terbatasnya sarana dan prasarana serta personil dalam 

pengawasan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet). 

6) Munculnya konflik di masyarakat akibat dampak 

pencemaran yang ditimbulkan oleh usaha peternakan. 

7) Masih adanya potensi resiko penularan penyakit hewan 

menular dan zoonosis serta masih rendahnya pemahaman 

dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penularan 

penyakit tersebut. 

Sedangkan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) Meningkatkan fasilitasi pemasaran dan permodalan serta 

aplikasi teknologi tepat guna. 

2) Bekerjasama dengan instansi lintas sektoral dalam 

mengawasi pemanfaatan lahan sesuai RTRW serta 
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mendorong upaya untuk diterbitkannya aturan hukum 

yang menetapkan lahan abadi untuk mendukung 

ketahanan pangan. 

3) Mensosialisasikan pentingnya penggunaan benih unggul 

serta menumbuh kembangkan VBC (Village Breeding 

Center) dan UPR (Usaha Pembenihan Rakyat) di 

masyarakat. 

4) Mengupayakan perbaikan irigasi melalui koordinasi 

dengan dinas/instansi terkait. 

5) Sarana dan prasarana serta SDM yang berkompeten dalam 

melakukan pengawasan Kesmavet  akan dilengkapi secara 

bertahap. 

6) Melakukan penataan usaha peternakan dan rekayasa 

teknologi untuk mengurangi pencemaran akibat limbah 

peternakan. 

7) Meningkatkan sosialisasi tentang PHMS (Penyakit Hewan 

Menular Strategis) serta melakukan tindakan preventif 

melalui kegiatan vaksinasi. 

6. Perdagangan 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan urusan perdagangan pada Dinas 

Koperasi Usaha Kecil Menengah Industri dan Perdagangan 

Kabupaten Bogor selama tahun 2013 sebagai berikut : 

1) Dengan kondisi sosio geografis Kabupaten Bogor yang 

dekat dengan DKI Jakarta, peredaran barang dan jasa 

disini pun banyak terpengaruh oleh peredaran barang di 

DKI Jakarta. seperti masalah peredaran barang impor 

yang tidak sesuai ketentuan. penggunaan bahan 

tambahan pangan yang berbahaya, penjualan barang yang 

tidak sesuai dengan ketentuan. 

2) Masih ada sebagian perusahaan eksportir yang SKA–nya 

diterbitkan diluar Kab. Bogor belum secara aktif 

melaporkan kegiatan ekspornya/ tembusan laporan ke 
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Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Bogor. 

3) Masih banyak eksportir yang lebih suka memproses 

dokumen secara manual dan enggan mempelajari sistem 

otomasi/elektronik dengan berbagai alasan,  padahal akhir 

Tahun 2013 pemrosesan dokumen  secara manual akan 

seluruhnya ditolak dan diganti dengan otomasi. 

 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) Melakukan sosialisasi agar perusahaan yang melakukan 

kegiatan ekspor/impor yang berlokasi di Kabupaten Bogor, 

agar pengawasan penerbitan SKA-nya dikeluarkan di 

Dinas Koperasi UKM Perindutrian dan Perdagangan 

Kabupaten Bogor. 

2) Sosialisasi SKA dan kebijakan perdagangan luar negeri. 

7. Perindustrian 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi 

program dan kegiatan urusan perindustrian pada Dinas 

Koperasi Usaha Kecil Menengah Industri dan Perdagangan 

Kabupaten Bogor selama tahun 2013 sebagai berikut : 

1) Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan pengusaha/ 

pelaku industri dalam penerapan (Good Manufacturing 

Practice), pengawasan mutu produk, sanitasi dan hygienis, 

teknologi industri, legalitas industri serta kemampuan 

pengelolaan usaha/manajemen usaha. 

 Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai berikut : 

1) Memberikan pemahaman  kepada pelaku industri kecil 

pangan mengenai sanitasi dan hygiene dalam proses 

produksi sehingga produk yang dihasilkan belum sesuai 

dengan kualitas yang diharapkan oleh konsumen dan 

produk tidak awet, sehinga para pelaku usaha tidak selalu 

tergantung kepada bahan pengawet. 
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2) Meningkatkan komunikasi dan kordinasi dengan instansi 

terkait lainnya baik yang menyangkut teknis maupun non 

teknis yang berkaitan dengan kegiatan industri. 

8. Ketransmigrasian 

  Permasalahan yang masih dihadapi dalam 

penyelenggaraan urusan transmigrasi oleh Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah penempatan 

transmigrasi selalu dilaksanakan di akhir tahun karena lokasi 

dan penempatan transmigrasi ditentukan oleh Kementerian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Secara teknis berbagai 

permasalahan juga muncul, sebagai contoh pada 

penyelenggaran program transmigrasi adalah ketidak-

mampuan para transmigran untuk mengelola jaminan hidup 

dan pemanfaatan fasilitas lainnya secara tepat.  

 Langkah-langkah yang diupayakan untuk mengatasi 

permasalahan, yaitu berkoordinasi dengan Kementerian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar pelaksanan penempatan 

transmigrasi tidak selalu dilaksanakan di akhir tahun dan 

solusi dalam mengatasi permasalahan relatif berbeda-beda 

untuk masing-masing lokasi, sesuai dengan karakteristik 

daerah masing-masing, yang pelaksanaan penanganannya 

dilakukan di bawah koordinasi SKPD/instansi setempat. 

 

2.4 Evaluasi Pencapaian Target Millenium Development Goals (MDG’s) 

di Kabupaten Bogor 

 Berdasarkan kesepakatan internasional, dimana Indonesia 

merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani komitmen 

untuk menjalankan 8 Tujuan MDGs  yang meliputi : 

Tujuan 1 :  Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan 

Tujuan 2 :  Mencapai pendidikan dasar untuk semua 

Tujuan 3 :  Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan  

   perempuan 

Tujuan 4 :  Menurunkan kematian anak  
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Tujuan 5 :  Meningkatkan kesehatan ibu 

Tujuan 6  :  Mengendalikan HIV dan AIDS, malaria dan penyakit  

   menular lainnya (TB)  

Tujuan 7 :  Menjamin kelestarian lingkungan hidup 

Tujuan 8  :  Mengembangkan kemitraan pembangunan di tingkat  

   Global 

Maka, Pemerintah Kabupaten Bogor juga berupaya untuk dapat 

mencapai tujuan-tujuan MDG’s tersebut. Hingga tahun 2013, 

pencapaian target MDG’s di Kabupaten Bogor dapat diuraikan sebagai 

berikut :  

Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan  

Target 1A :  

Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di 

bawah garis kemiskinan ($1 per hari) menjadi setengahnya antara 

tahun 1990-2015. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian Target 

pertama MDGs, yaitu:  

1)  Proporsi penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.  

2)  Kesenjangan kemiskinan, dan 

3)  Kontribusi quantil pertama penduduk berpendapatan terendah.  

Keadaan Kabupaten Bogor  : 

 Jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang hidup dibawah garis 

kemiskinan hingga tahun 2013 tercatat sebanyak 446.890 jiwa atau 

sebanyak 8,52 persen dengan standar garis kemiskinan tahun 2013 

sebesar Rp 259.151,00. Jumlah ini mengalami penurunan selama 

kurun waktu tahun 2009-2013, yakni dari 10,81 persen menjadi 8,52 

persen, atau turun sebesar 2,29 persen dalam kurun waktu 5 (lima) 

tahun. Apabila dilihat dari garis kemiskinan, dapat disimpulkan 

bahwa 8,52 persen pendapatan penduduk Kabupaten Bogor masih 

berada dibawah $1 per hari, meskipun jumlah ini mengalami 

penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. 
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 Jika dibandingkan dengan rata-rata pendapatan perkapita 

masyarakat kabupaten Bogor tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp 

631.416,00 per bulan, maka kesenjangan pendapatan antara 

penduduk yang berada di atas garis kemiskinan dengan yang berada 

di bawah garis kemiskinan adalah sebesar Rp 372.265,00. 

Tujuan 2 . Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua 

Target 2A :  

Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan 

di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar  

Keadaan Kabupaten Bogor  : 

  Hingga tahun 2013, capaian rata-rata lama sekolah di 

Kabupaten Bogor baru mencapai 8,04.  Hal ini berarti bahwa rata-rata 

pendidikan masyarakat Kabupaten Bogor baru tamat pendidikan 

hingga kelas 9 (sembilan) pada jenjang pendidikan SMP.  Apabila 

dilihat dari penduduk usia sekolah di Kabupaten Bogor, angka 

partisipasi kasar (APK) hingga jenjang pendidikan dasar (SD-SMP) 

menunjukkan bahwa untuk jenjang pendidikan SD/sederajat, capaian 

APK sebesar 108,71 persen, sedangkan capaian APK jenjang 

pendidikan SMP/sederajat sebesar 95,43 persen. Hal ini menunjukkan 

bahwa masih terdapat 4,57 persen anak usia pendidikan dasar yang 

belum menamatkan hingga jenjang pendidikan dasar (lulus SMP).  

Diharapkan pada tahun 2015, partisipasi sekolah seluruh anak dapat 

mencapai hingga 100 persen, atau semua dapat menamatkan hingga 

jenjang pendidikan dasar.  

Tujuan 3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan                   

Perempuan 

Target 3A :  

Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan 

lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak 

lebih dari tahun 2015  
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Keadaan Kabupaten Bogor  : 

 Dari hasil survey IPM Kecamatan di Kabupaten Bogor tahun 

2012 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terungkap data 

bahwa masih ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang 

telah mampu membaca dan menulis pada penduduk usia 15 tahun ke 

atas. BPS mencatat laki-laki yang dapat membaca huruf latin adalah 

sebanyak 96,21 persen dari total penduduk laki-laki usia 15 tahun ke 

atas, sementara perempuan tercatat sebanyak 91,35 persen.   

Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak 

Target 4A :  

Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam 

kurun waktu 1990-2015   

Keadaan Kabupaten Bogor  : 

 Hingga tahun 2012, tercatat angka kelangsungan hidup bayi 

dan balita di Kabupaten Bogor sebesar 69,25 persen. Kondisi ini 

mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2009-2012 

sebesar 5,24 persen.  Hal ini menunjukkan bahwa hingga tahun 2012, 

dari 100 persen jumlah kelahiran bayi, lebih dari dua per tiga bayi dan 

balita tercatat dapat bertahan hidup.  Angka kelangsungan hidup bayi 

dan balita ini dapat mempengaruhi angka harapan hidup masyarakat 

Kabupaten Bogor, yang hingga tahun 2013 tercatat diatas 69,69 

tahun. 

 Data program/kegiatan yang mendukung tercapainya target 

MDG’s di Kabupaten Bogor disajikan dalam Tabel 2.64.  
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BAB III 

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH  

BESERTA KERANGKA PENDANAAN 

 

3.1  Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

   Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bogor tahun 2015 tidak 

terlepas dari arah kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan di 

tingkat nasional dan provinsi. Dalam rangka mensinergikan arah 

kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bogor dengan kebijakan 

ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Barat, maka arah kebijakan 

ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Barat diuraikan sebagai 

berikut : 

  3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional 

   Tahun 2015 merupakan tahun pertama periode 

kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden baru yang 

terpilih melalui pemilihan umum tahun 2014.  Oleh karena 

itu, pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 

2015 mempedomani RPJMN baru periode tahun 2015-2019.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 

2015-2019, Pemerintah menyusun Rancangan Rencana 

Pembangunan Secara Teknokratik. Dalam hal belum 

ditetapkannya RPJMN tahun 2015-2019, penyusunan RKPD 

Kabupaten Bogor Tahun 2015 mengacu pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pedoman Penyusunan, pengendalian dan 

Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 

terkait arah kebijakan ekonomi nasional, sebagai berikut :  

  Prioritas pembangunan nasional tahun 2015 diarahkan 

untuk mencapai sasaran sebagai berikut: 1) pencapaian 

target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,3 persen, 2) laju 

inflasi berkisar antara 3,5-5,5 persen, 3) jumlah penduduk 

miskin berkisar antara 9,0-10,0 persen, dan 4) tingkat 

pengangguran terbuka berkisar antara 5,5-5,7 persen. 
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   Tema pembangunan nasional tahun 2015 adalah       

“Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembanguan 

Ekonomi yang Berkeadilan”. 

   Adapun secara nasional, terdapat 9 (sembilan) isu 

strategis pembangunan nasional tahun 2015. Dari 

kesembilan isu tersebut, terdapat beberapa hal yang 

diantaranya harus diselaraskan dengan RKPD Kabupaten 

Bogor tahun 2015 sesuai dengan kewenangan urusan 

pemerintahan kabupaten/kota. Keseluruhan isu strategis 

tersebut adalah : 

  1. Bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, yaitu 

sistem jaminan sosial nasional (demand dan supply), 

penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian 

jumlah penduduk, sinergi percepatan penanggulangan 

kemiskinan, dan optimalisasi anggaran pendidikan; 

  2. Bidang pembangunan ekonomi, yaitu transformasi 

struktur industri dan peningkatan daya saing tenaga 

kerja; 

  3. Bidang pembangunan sarana prasarana, yaitu 

penguatan konektivitas nasional melalui keseimbangan 

pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan 

ekonomi, pembangunan transportasi massal perkotaan, 

ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui 

peningkatan rasio elektrifikasi nasional, peningkatan 

akses air minum dan sanitasi, penataan perumahan/ 

permukiman, dan ketahanan air; 

  4. Bidang pembangunan pengelolaan sumber daya alam 

dan lingkungan hidup, yaitu perkuatan ketahanan 

pangan, peningkatan ketahanan energi, percepatan 

pembangunan kelautan, peningkatan keekonomian 

keanekaragaman hayati dan kualitas lingkingan hidup; 

  5. Bidang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

yaitu perkuatan kapasitas ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

  6. Bidang pembangunan politik, yaitu konsolidasi 

demokrasi; 
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  7. Bidang pembangunan pertahanan dan keamanan, yaitu 

percepatan pembangunan Minimum Essensial Force 

(MEP) dengan pemberdayaan industri pertahanan dan 

peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri; 

  8. Bidang pembangunan hukum dan aparatur, yaitu 

reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas 

kelembagaan publik, serta pencegahan dan 

pemberantasan korupsi; dan 

  9. Bidang pembangunan wilayah dan tata ruang, yaitu 

pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan, 

pengelolaan resiko bencana, dan sinergi pembangunan 

perdesaan. 

   Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, 

sasaran pembangunan nasional tahun 2015 adalah : 

  1. Melanjutkan reformasi pembangunan yang telah 

berjalan dan diperkuat untuk menciptakan struktur 

perekonomian yang kokoh, melalui percepatan hilirisasi 

industri berbasis sumberdaya alam, mengurangi 

ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, 

kepastian hukum dan penegakan hukum, serta 

reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. 

  2. Meningkatkan daya saing nasional terutama untuk 

menghadapi dimulainya pelaksanaan Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan perbaikan neraca 

transaksi berjalan, memperkuat landasan 

pembangunan agar tidak masuk dalam jebakan negara 

berpendapatan menengah (Middle Income Trap). 

  3. Memantapkan pembangunansecara menyeluruh dengan 

menekankan pembangunan keunggulan kompetitif, 

perekonomian berbasis sumberdaya alam yang tersedia, 

sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

 3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat 

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat baru menetapkan 

RPJMD dengan masa berlaku tahun 2013-2018 berdasarkan 

Peraturan  Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 
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2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 seiring dengan 

terpilihnya Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat 

periode masa jabatan tahun 2013-2018. Berdasarkan 

RPJMD Provinsi Jawa Barat, isu strategis pembangunan 

daerah Provinsi Jawa Barat adalah : 

 1. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya. 

 2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. 

 3. Pengangguran dan ketenagakerjaan. 

 4. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan 

masyarakat. 

 5. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar 

dan strategis.  

 6. Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung 

terwujudnya Jabar Green Province. 

 7. Kualitas demokrasi. 

 8. Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta 

adaptasi masyarakat terhadap bencana 

 9. Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. 

 10. Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal. 

 11. Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat. 

 12. Penanggulangan penduduk miskin. 

 13. Pasar global dan Asean – China Free Trade Area 

(ACFTA). 

 14. Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS). 

 15. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan 

penertiban okupasi lahan tidur (HGU). 

 16. Ketahanan Pangan. 

 17. Keamanan dan ketertiban daerah. 

  Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat 

tahun 2013-2018 diselesaikan dalam penjabaran 

pelaksanaan setiap misi pembangunan Jawa Barat yang 

diwujudkan melalui implementasi 10 (sepuluh) skenario 

pembangunan Common Goals berbasis tematik sektoral, 

yaitu :  
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1. Meningkatkan aksesibilitas dan  mutu pendidikan 

a. Jabar bebas putus jenjang sekolah 

b. Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus 

kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke 

atas. 

c. Pendidikan berkebutuhan khusus. 

d. Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan 

tinggi. 

e. Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi 

tenaga pendidik. 

2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan 

kesehatan 

a. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di 

Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan 

sumber daya kesehatan. 

b. Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan 

anak. 

c. Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan 

Rumah sakit Jiwa. 

d. Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak 

menular serta peningkatan perilaku hidup bersih 

dan sehat. 

3.  Mengembangkan infrastruktur wilayah, energi dan 

air baku 

a. Penanganan kemacetan lalu lintas di Metropolitan 

Bodebek-Karpur dan Bandung Raya. 

b. Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, 

Cianjur-Sukabumi-Bogor,Jakarta-Cirebon, Bandung 

-Tasikmalaya serta Jabar Selatan. 

c. Infrastruktur jalan dan perhubungan. 

d. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis. 

e. Kawasan industri terpadu, infrastruktur 

permukiman dan perumahan. 

f. Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan 

bahan bakar kebutuhan domestik.  
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g. Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan 

infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di 

Jawa Barat. 

4.  Meningkatkan ekonomi non pertanian 

a. Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan 

lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM. 

b. Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan 

mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi. 

c. Pengembangan skema pembiayaan alternatif. 

d. Pengembangan industri manufaktur. 

e. Pengembangan industri keratif dan wirausahawan 

muda kreatif. 

5.  Meningkatkan ekonomi pertanian 

a. Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional. 

b. Pengembangan agribisnis, forest business, marine 

business, dan agroindustry. 

c. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, 

pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada 

protein hewani. 

d. Jawa Barat bebas rawan pangan. 

e. Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, 

jembatan dan irigasi) disentra produksi pangan. 

6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan 

kebencanaan 

a. Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45%. 

b. Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah 

domestik dan pengelolaan sampah regional. 

c. Penanganan bencana longsor dan banjir. 

7. Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata 

serta kepemudaan 

a. Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan. 

b. Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar 

budaya di Jawa Barat. 

c. Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa 

Barat. 

d. Pengembangan destinasi wisata. 
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8.  Meningkatkan ketahanan keluarga dan 

kependudukan 

a. Peningkatan ketahanan keluarga dan program 

keluarga berencana. 

b. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan 

ekonomi keluarga. 

c. Peningkatan pengelolaan kependudukan. 

9. Menanggulangi kemiskinan, penyandang masalah 

kesejahteraan sosial dan keamanan 

a. Pengurangan kemiskinan. 

b. Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan 

sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial 

terhadap PMKS. 

c. Peningkatan ketentraman dan keamanan 

masyarakat. 

10. Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola 

pemerintahan dan pembangunan berbasis IPTEK. 

a. Modernisasi Pemerintahan dan profesionalisme 

aparatur. 

b. Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan 

komunikasi public. 

c. Penataan sistem hukum dan penegakan hokum. 

d. Kerjasama program pembangunan dan pendanaan 

multipihak. 

e. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian 

dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan 

aset dan keuangan. 

f. Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan. 

   Penetapan skenario pembangunan Common Goals 

berbasis tematik sektoral tersebut secara operasional 

dilaksanakan melalui 5 (lima) strategi pembangunan, yaitu :  

Pertama, pelibatan komunitas berbasis masyarakat dengan 

prinsip penguatan aktor lokal (strengthening local 

actor). 

Kedua,  integrasi seluruh potensi nyata pembangunan dan 

daya saing di seluruh kabupaten/kota. 
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Ketiga,  penerapan manajemen pemerintahan model hibrida 

sebagai penghela percepatan pembangunan, yaitu 

mengkombinasi manajemen berbasis daerah 

otonom Kabupaten/Kota dengan manajemen 

kewilayahan. 

Keempat, penguatan komitmen pelaksanaan pembangunan 

lintas sektor dan lintas pemerintahan.  

Kelima, peningkatan peran multi pihak dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan dan mutu serta 

akuntabilitas pembangunan. 

Tema pembangunan Jawa Barat tahun 2015 adalah 

“Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan untuk 

Kemajuan Masyarakat Jawa Barat”. Adapun secara umum 

prioritas dan fokus pembangunan tahun 2015 ditujukan 

untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.  Mengacu 

pada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat telah menetapkan isu strategis tahun 

2015 adalah : 

1. Aksesibilitas dan kualitas pendidikan pada semua jenjang 

masih rendah. 

2. Aksesibilitas pelayanan kesehatan dalam upaya 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat masih 

kurang. 

3. Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional Tahun 2016 

serta sarana prasarana olahraga di kabupaten/kota. 

4. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya tidak merata. 

5. Pengangguran, ketenagakerjaan dan kemiskinan masih 

tinggi. 

6. Perekonomian, daya beli masyarakat dan Ketahanan 

Pangan. 

7.  Kualitas demokrasi. 

8. Efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. 

9. Perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). 

10. Pengelolaan aset daerah belum optimal. 
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11. Penegakan dan harmonisasi produk hukum. 

12. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan 

strategis, moda transportasi, dan permukiman masih 

kurang. 

13. Kualitas lingkungan hidup, dan pengendalian 

pemanfaatan ruang. 

14. Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana dan 

adaptasi masyarakat terhadap bencana. 

15. Ketahanan energi dan kualitas air baku. 

16. Pembangunan di wilayah perbatasan antar provinsi  dan 

antar perbatasan kabupaten/kota. 

17. Reformasi birokrasi berbasis profesionalisme dan 

kesejahteraan serta keseimbangan kualitas SDM lintas 

pemerintahan. 

18. Kualitas infrastruktur dasar pedesaan /kelurahanan dan 

kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa. 

19. Kerjasama  untuk percepatan pembangunan berbasis 

multipihak dalam negeri  dan luar negeri.  

20. Pelestarian budaya, sarana seni dan budaya, serta 

destinasi wisata. 

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 

2015 diarahkan pada penuntasan prioritas pembangunan 

sektoral dan prioritas pembangunan kewilayahan, dimana 

prioritas pembangunan sektoral (Common Goals) 

membutuhkan sinergitas lintas bidang dan OPD di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antar tingkatan 

pemerintahan baik pusat, kabupaten/kota maupun 

desa/kelurahan dan antar pelaku pembangunan baik 

pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, serta 

perwilayahan pembangunan. Ciri utama dari sinergitas 

tersebut sebagai berikut: 

1. Tingginya komitmen kebersamaan lintas OPD di 

lingkungan Pemerintah Provinsi. 
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2. Perencanaan program/kegiatan terpilih dibuat secara 

bersama-sama seluruh OPD yang terlibat berdasarkan 

prinsip SMART PLANNING dan bersifat akselerasi 

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. 

3. Program dan kegiatan terpilih dilaksanakan berdasarkan 

prinsip SHEWHART CYCLE (Plan, Do, Check, Action). 

4. Pelibatan secara aktif lintas OPD di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat, OPD dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat serta segenap pelaku 

pembanguan lain termasuk masyarakat sebagai mitra 

strategis sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi. 

 Arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Barat dilakukan 

sebagai upaya untuk mencapai target-target indikator 

ekonomi makro tahun 2015 sebagai berikut : 

  1. PDRB atas dasar harga berlaku ditargetkan sebesar 22,00-

24,00 Trilyun Rupiah , sementara PDRB atas dasar harga 

konstan ditargetkan sebesar 22,00-24,00 Trilyun Rupiah. 

  2. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ditargetkan 

mencapai 6,2-6,8 persen.  

  4. Laju inflasi Jawa Barat ditargetkan turun mencapai 

sebesar 7,3-6,3 persen. 

  5. Tingkat kemiskinan ditargetkan dapat ditekan menjadi 

5,9-6,8 persen. 

  6. Tingkat pengangguran ditargetkan sebesar 8,90-7,5 

persen. 

 

  Mengacu pada prioritas pembangunan dan isu strategis 

nasional serta Provinsi Jawa Barat tahun 2015, Kabupaten Bogor 

tahun 2015 harus mempedomani kedua perencanaan agar terwujud 

suatu sinergi pembangunan antara pusat dan daerah. Tahun 2015 

merupakan tahun kedua periode kepemimpinan Bupati dan Wakil 

Bupati Bogor periode tahun 2013-2018.  Dengan mengacu pada visi 

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2013-2018 untuk 

mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di 

Indonesia, kebijakan ekonomi Kabupaten Bogor diarahkan secara 
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umum pada upaya untuk mencapai target misi yang telah 

ditentukan selama 5 (lima) tahun, yaitu : 

  1. Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat. 

 2. Meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat dan 

pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata. 

 3. Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas 

infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang 

berkelanjutan. 

 4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan 

pendidikan dan pelayanan kesehatan. 

 5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan 

kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan 

yang baik. 

  Kelima misi tersebut dijadikan pedoman dalam penentuan 

kebijakan ekonomi Kabupaten Bogor. Kebijakan ekonomi Kabupaten 

Bogor terutama diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Bogor 

menjadi kabupaten termaju di Indonesia melalui pencapaian 25 

penciri termaju, yaitu : 

 1. Terbangunnya mesjid besar di setiap kecamatan. 

 2. Penduduk miskin turun menjadi 5 (lima) persen. 

 3. Tuntasnya pembangunan stadion olahraga berskala 

internasional. 

 4. Pelayanan perijinan berstandar ISO. 

 5. Kunjungan wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia. 

 6. Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar 

terbanyak di Indonesia. 

 7. Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat. 

 8. Terbangunnya pasar di setiap kecamatan. 

 9. Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tertinggi di Indoensia. 

 10. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku 

termasuk tertinggi di Indonesia. 

 11. Laju pertumbuhan ekonomi melebihi laju pertumbuhan 

ekonomi provinsi dan nasional . 



 
  III -12 

 12. Bebas rumah tidak layak huni (RTLH). 

 13. Pelayanan penyediaan listrik perdesaan tertinggi di Indonesia. 

 14. Tidak ada daerah terisolir. 

 15. Terbangunnya poros barat-utara-tengah-timur. 

 16. Mendorong terbangunnya Cibinong raya sebagai pusat kegiatan 

wilayah. 

 17. Seluruh RSUD dan Puskesmas terakreditasi. 

 18. Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan. 

 19. Angka harapan hidup (AHH) termasuk tertinggi di Indonesia. 

 20. Tuntas angka melek huruf (AMH) bagi penduduk berusia 15-60 

tahun. 

 21. Tercapainya rata-rata lama sekolah 9 tahun. 

 22. Mencapai predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). 

 23. Seluruh masyarakat mempunyai e-KTP. 

 24. Tersedianya sistem informasi manajemen pemerintah daerah. 

 25. Tersedianya layanan pengaduan masyarakat di seluruh OPD 

dan desa. 

  Disamping itu, kebijakan ekonomi Kabupaten Bogor tahun 

2015 juga diarahkan untuk mencapai target 3 (tiga) indikator utama 

nasional yang telah ditentukan oleh Pemerintah melalui Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah, yaitu : 

 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

 2. Aspek Pelayanan Umum 

 3. Aspek Daya Saing. 

  Selain upaya untuk mewujudkan tercapainya Kabupaten Bogor 

menjadi kabupaten termaju di Indonesia dan tercapainya 3 (tiga) 

aspek sesuai dengan ketentuan nasional, kebijakan ekonomi 

Kabupaten Bogor juga diarahkan untuk mendukung tercapainya 

target-target lokal daerah yang harus dituntaskan, terpenuhinya 
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standar pelayanan minimal, terselenggaranya target-target nasional 

dan provinsi di Kabupaten Bogor, serta target-target lainnya yang 

mendukung peningkatan kualitas ekonomi daerah secara makro. 

 

  3.1.3  Kondisi Ekonomi Kabupaten Bogor Tahun 2013 dan 

Perkiraan Tahun 2014 

     Capaian kondisi ekonomi Kabupaten Bogor tahun 

2013 secara makro tercermin dari capaian beberapa  

indikator ekonomi, diantaranya Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), PDRB Perkapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi 

(LPE), inflasi, investasi, dan perkembangan keuangan 

daerah. Adapun perkiraan tahun 2014 dan capaian masing-

masing indikator ekonomi tahun 2013 diuraikan sebagai 

berikut : 

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  

   Seperti telah diuraikan pada Bab II sebelumnya, 

sampai dengan akhir tahun 2013, PDRB Kabupaten Bogor 

atas dasar harga berlaku mencapai Rp 109,67 Trilyun, 

sedangkan PDRB berdasarkan harga konstan mencapai Rp 

38,73 Trilyun.  Kontributor terbesar nilai PDRB Kabupaten 

Bogor adalah sektor sekunder dengan kontribusi sebesar 

65,00 persen dari total PDRB Atas Harga Berlaku.  Insustri 

pengolahan merupakan kelompok sektor sekunder yang 

memberikan sumbangan terbesar, yakni 57,62 persen 

terhadap total PDRB Atas Harga Berlaku.   

   Sektor tersier menempati urutan kedua yang 

memberikan kontribusi sebesar 29,37 persen terhadap total 

PDRB Atas Harga Berlaku, dimana kelompok perdagangan, 

hotel, dan restoran menempati urutan pertama dalam sektor 

tersier tersebut yang menyumbang 20,67 persen terhadap 

total PDRB Atas Harga Berlaku. Adapun sektor primer 

hingga tahun 2013 hanya menyumbang sebesar 5,63 persen 

terhadap total PDRB Atas Harga Berlaku. Tidak jauh berbeda 

dengan nilai PDRB Atas Harga Berlaku, komposisi yang 

sama juga terjadi apabila menggunakan perhitungan PDRB 

Atas Harga Konstan.  
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   Diharapkan pada tahun 2014 capaian PDRB atas 

harga berlaku akan mencapai Rp 124,29 Trilyun dengan 

pertumbuhan sebesar 13,33 persen dari tahun 2013, 

sedangkan capaian PDRB atas harga konstan diharapkan 

akan mencapai Rp  93,21 Trilyun, meningkat jauh sebesar 

140,67 persen dari tahun 2013. Dalam rangka menetapkan 

arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2015, perbandingan 

capaian PDRB baik atas harga berlaku maupun atas harga 

konstan berdasarkan sektor tahun 2013 dengan target tahun 

2014  dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Capaian PDRB Atas Harga Berlaku dan Atas Harga 
Konstan Tahun 2013 dan Target Capaian Tahun 
2014 Menurut Sektor di Kabupaten Bogor  

 

Tahun 

Sektor (PDRB Atas Harga Berlaku) 

Primer Sekunder Tersier Total PDRB 

2013 6.174.193,48 71.287.409,57 32.209.132,39 109.670.735,45 

2014 6.924.910,00 80.261.410,00 37.103.400,00 124.289.720,00 

Tahun Sektor (PDRB Atas Harga Konstan) 

2013 2.179.957,45 26.066.046,25 10.485.830,17 38.731.833,87 

2014 2.300.600,00 27.461.210,00 11.319.350,00 41.081.150,00 

Sumber : Indikator Ekonomi Daerah, 2013  

 

    Berdasarkan perkiraan capaian PDRB tahun 2014, 

diharapkan semua sektor dapat mengalami peningkatan, 

dimana sektor sekunder tetap mendominasi perolehan PDRB 

Kabupaten Bogor. 

B. PDRB Per Kapita 

  Seperti yang telah diuraikan pada Bab II, Besarnya 

pendapatan per kapita atas harga berlaku pada tahun 2013 

mencapai Rp 21.454.556,23/kapita/tahun. Adapun 

besarnya pendapatan perkapita atas harga konstan 

mencapai Rp 7.576.992,20/kapita/tahun. Perhitungan 

pendapatan perkapita atas harga konstan lebih mewakili 

realitas pendapatan perkapita, karena penentuan 
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perhitungan ditetapkan berdasarkan waktu tahun dasar 

tertentu, bukan atas perkembangan harga setiap tahunnya. 

  PDRB perkapita Atas Harga Berlaku tahun 2014 

diharapkan meningkat sebesar 10,70 persen dibandingkan 

dengan tahun 2013, sedangkan PDRB Atas Harga Konstan 

dapat meningkat sebesar 3,60 persen dibandingkan tahun 

2013. 

 

C. Laju Pertumbuhan Ekonomi 

  Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 tercatat 6,03 

persen. Diharapkan pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Bogor akan mencapai 6,07 persen, meningkat 

sebesar 0,04 persen dari tahun 2013. 

 

D.  Laju Inflasi 

   Seperti yang telah dibahas pada Bab II, angka inflasi 

Kabupaten Bogor pada tahun 2013 tercatat sebesar 8,57 

persen.  Angka ini merupakan inflasi tertinggi dalam kurun 

waktu 5 (lima) tahun terakhir. Tingginya angka inflasi di 

Kabupaten Bogor terutama terjadi akibat adanya kebijakan 

pemerintah yang menaikkan harga BBM yang pada awalnya 

sebesar Rp 4.500,00 per liter menjadi Rp 6.500,00 per liter.  

Kenaikan harga BBM sebesar 44,44 persen ini, menimbulkan 

efek berganda pada perekonomian nasional tak terkecuali 

Kabupaten Bogor, karena berdampak pada kenaikan harga 

barang-barang pada seluruh aktivitas perekonomian di 

Kabupaten Bogor. 

   Sektor transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 

merupakan sektor yang mengalami inflasi paling tinggi pada 

tahun 2013. Pada tahun 2014, bangsa Indonesia dihadapkan 

pada pesta demokrasi yang berpotensi meningkatkan laju 

inflasi. Namun demikian, diharapkan pada tahun 2014 laju 

inflasi akan dapat ditekan pada kisaran 3,5-5,5 persen.  

D. Investasi 

   Capaian investasi Kabupaten Bogor pada tahun 2013 

terlihat dari jumlah dan nilai investasi yang ditanamkan 

dalam wilayah Kabupaten Bogor. Jumlah investor tercatat 
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sebanyak 38 investor dengan nilai invesatsi sebesar Rp 17,06 

trilyun. Diharapkan pada tahun 2014, Pemerintah 

Kabupaten Bogor akan terus berupaya meningkatkan 

kualitas penyediaan fasilitas yang mendukung iklim investasi 

kondusif, terutama dalam hal pelayanan publik.  

 

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 

2014 dan Tahun 2015 

 

 Tantangan dan prospek perekonomian daerah dapat 

dilihat dari 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dengan 

pendekatan kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal 

dengan pendekatan peluang dan tantangan. Faktor internal 

mencakup kondisi internal Kabupaten Bogor, sedangkan 

faktor eksternal mencakup kondisi di luar Kabupaten Bogor. 

Uraian masing-masing indikator pada faktor internal dan 

eksternal adalah  sebagai berikut : 

 

A. Kekuatan 

   Faktor-faktor internal yang dapat diindikasikan 

menjadi kekuatan bagi penentuan prospek perekonomian 

Kabupaten Bogor tahun 2014 dan tahun 2015 adalah : 

 1. Letak Geografis.   

   Letak geografis yang berdekatan dengan pusat 

pemerintahan Indonesia (Jakarta) mengantarkan 

Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah yang 

potensial untuk pengembangan aktivitas ekonomi, baik 

yang berskala daerah, nasional, maupun internasional. 

Potensi geografis ini menjadi sumber kekuatan bagi 

Kabupaten Bogor untuk mengembangkan seluruh 

potensi sektor ekonomi, terutama pada sektor sekunder 

dan tersier.   

 2. Jumlah Penduduk. 

   Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk terbanyak 

di Indonesia. Secara ekonomis, faktor ini dipandang 

sebagai potensi kekuatan yang besar untuk mendukung 

pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam hal 



 
  III -17 

ketersediaan sumberdaya manusia yang dibutuhkan 

dalam aktivitas perekonomian daerah. Jumlah penduduk 

yang besar juga dianggap sebagai potensi pasar internal 

bagi produk-produk Kabupaten Bogor, maupun hasil 

produksi luar Kabupaten Bogor. 

 3. Kondisi Keamanan  

   Kondisi wilayah Kabupaten Bogor yang relatif aman 

secara sosial merupakan kekuatan yang memberikan 

iklim kondusif untuk berinvestasi. 

 

B.  Kelemahan 

   Faktor-faktor internal yang diindikasikan menjadi 

kelemahan bagi penentuan prospek perekonomian 

Kabupaten Bogor tahun 2014 dan tahun 2015 adalah : 

  1. Masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk yang 

berdampak pada rendahnya kualitas sumberdaya 

manusia yang siap terjun ke dunia kerja. Kondisi ini 

ditandai oleh rata-rata lama sekolah penduduk yang baru 

mencapai angka 8,04 tahun di tahun 2013. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan 

penduduk belum menamatkan jenjang pendidikan dasar. 

  2. Masih belum memadainya fasilitas infrastruktur wilayah, 

terutama yang berhubungan penyediaan fasilitas dalam 

rangka meningkatkan daya tarik investor untuk 

berinvestasi seperti jalan, jembatan dan transportasi. 

  3. Masih belum optimalnya pelayanan publik terutama yang 

berhubungan dengan kualitas pelayanan perijinan 

investasi. 

 

C.  Peluang 

   Faktor-faktor yang menjadi peluang bagi penentuan 

prospek perekonomian Kabupaten Bogor tahun 2014 dan 

tahun 2015 adalah : 

1. Kondisi ekonomi nasional masih berpotensi untuk 

tumbuh. Optimisme pertumbuhan ekonomi nasional 

diharapkan mampu memberikan efek berganda pada 

kondisi ekonomi Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten 
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Bogor, dimana secara geografis, letak Kabupaten Bogor 

yang strategis mampu menarik minat investasi.  

2. Ditinjau dari sudut pandang ekonomi global, peluang 

ekonomi bergeser pada negara-negara emerging market 

sebagai pasar-pasar tujuan investasi baru di luar negeri 

seperti  Brasil, Rusia, China, India, dan Afrika Selatan. 

Indonesia diprediksi akan termasuk di dalamnya 

meskipun tingkatannya jauh lebih rendah dibandingkan 

dengan negara-negara tersebut. 

 

D.  Tantangan 

   Faktor-faktor yang menjadi tantangan bagi penentuan 

prospek perekonomian Kabupaten Bogor tahun 2014 dan 

tahun 2015 adalah : 

1. Secara nasional, perekonomian tahun 2014 dan tahun 

2015 akan diarahkan pada pembangunan ekspansif di 

luar pulau Jawa. Hal ini berdampak pada arah tujuan 

investasi multi sektor akan dialihkan ke wilayah-wilayah 

di luar Jawa. Dengan diarahkannya investasi ke luar 

Jawa, Pemerintah kabupaten Bogor harus dapat 

menyusun strategi dan berspesialisasi pada jenis-jenis 

investasi yang memungkinkan secara komparatif untuk 

ditanamkan di Kabupaten Bogor.   

2. Adanya kemungkinan Pemerintah akan melakukan 

penyesuaian pada tarif harga bahan bakar migas dan 

tarif dasar listrik pada 2015 yang akan berdampak pada 

kondisi ekonomi Kabupaten Bogor.  

3. Adanya agenda nasional pemilihan langsung Presiden 

dan Wakil Presiden di tahun 2014 akan menyebabkan 

reaksi pasar yang cukup reaktif. Dampak pemilihan 

presiden dan wakil presiden ini secara nasional akan 

mempengaruhi minat investasi dalam daerah. Kondisi 

perekonomian pasca dilaksanakannya pesta demokrasi 

pada tahun 2014 akan terasa pada tahun 2015. Hal ini 

akan terlihat dari kebijakan-kebijakan baru yang akan 

ditetapkan oleh Presiden dan wakil Presiden terpilih. 
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4. Adanya permintaan kenaikan upah minimal pekerja di 

seluruh wilayah di Indonesia, terutama di wilayah Jawa, 

menyebabkan para calon investor dan pengusaha akan 

mengalihkan usahanya pada wilayah-wilayah yang 

berupah rendah.   

 Disamping identifikasi faktor internal dan eksternal 

yang mempengaruhi arah kebijakan ekonomi daerah 

Kabupaten Bogor, terdapat beberapa isu strategis yang 

mengemuka dan turut mempengaruhi kebijakan yang akan 

diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, yaitu : 

1. Upaya peningkatan kesalehan dan kesejahteraan 

sosial, meliputi : 

 a. Kemiskinan 

 b. Kebencanaan 

 c. Ketenagakerjaan 

 d. Kependudukan 

 e. SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) 

2. Upaya peningkatan ekonomi masyarakat, meliputi : 

 a. Daya beli 

 b. Ketahanan pangan 

 c. Investasi 

 d. Daya tarik pariwisata 

3. Upaya peningkatan infrastruktur wilayah, meliputi : 

 a. Air bersih 

 b. Listrik perdesaan 

 c. Pemanfaatan ruang 

 d. Sanitasi 

 e. Transportasi 

 f. Pencemaran lingkungan 

4. Upaya peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan 

dan kesehatan, meliputi : 

 a. Aksesibilitas dan mutu pendidikan 

 b. Aksesibilitas dan mutu kesehatan 

5. Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, meliputi : 

 a. Perijinan  

 b. Korupsi 
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 c. Aparatur pemerintahan 

 d. Sistem pelayanan 

 e. Ketertiban umum 

 f. Aset daerah 

  Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal 

terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, serta 

isu strategis pembangunan daerah tahun 2015, maka target 

kondisi ekonomi makro Kabupaten Bogor tahun 2015 dapat 

dilihat pada Tabel 3.2 

Tabel 3.2 Kondisi Ekonomi yang Diharapkan Pada Tahun 
2015  

NO INDIKATOR TARGET TAHUN 2015 

1 Nilai PDRB (juta rupiah)  

 - Berdasarkan Harga Berlaku 139.516.210,00 

 - Berdasarkan Harga Konstan 43.590.880,00 

2 PDRB per Kapita (Rp)  

 - Berdasarkan Harga Berlaku 26.060.000,00 

 - Berdasarkan Harga Konstan 8.140.000,00 

3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) 6,00-6,11 

4 Laju Inflasi (%) 3,5-5,5 

5 Persentase Penduduk Miskin (%) 8,02 

6 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 8,08 

Sumber :  Indikator Ekonomi Daerah Tahun 2014-2018, 2013 

 

   Dalam rangka mewujudkan kondisi ekonomi 

sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2, maka kebijakan 

umum ekonomi makro pada tahun 2015 yang akan 

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor terkait dengan 

kewenangannya adalah :  

  1. Mendorong peningkatan faktor-faktor pendukung minat 

investasi, terutama perbaikan kualitas layanan 

perijinan, peningkatan ketenteraman dan ketertiban 

umum, dan peningkatan kualitas fasilitas infrastruktur. 

  2. Memperkuat stabilitas ekonomi dan peningkatan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat skala mikro, kecil 

dan menengah, terutama di perdesaan. 
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  3. Pengembangan fasilitasi peluang-peluang kerja. 

  4. Memperkuat peran dan fungsi lembaga-lembaga 

ekonomi masyarakat. 

  5. Meningkatkan upaya penegakan Peraturan Daerah yang 

berdampak langsung maupun tidak langsung pada 

aktivitas ekonomi daerah. 

 

3.2  Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

   Kebijakan ekonomi daerah yang diambil oleh Pemerintah 

Kabupaten Bogor tahun 2015 akan berkorelasi dengan kemampuan 

keuangan daerah. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 

sebesar 6,00-6,11 persen pada tahun 2015, kondisi keuangan 

daerah berkontribusi pada seberapa besar kemampuan belanja 

Pemerintah Kabupaten Bogor yang dapat mempengaruhi besarnya 

pencapaian target PDRB, dibandingkan dengan faktor lainnya, 

seperti konsumsi masyarakat, Investasi, dan ekspor bersih.   

 

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 

  Kondisi capaian keuangan daerah tahun 2013 serta 

target tahun 2014 dan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 

3.3. 
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 Tabel 3.3 Realisasi Keuangan Daerah Tahun 2013 
Serta Target Pencapaian Tahun 2014 dan 

2015 

NOMOR

1 3 4

I PENDAPATAN

1.1. Pendapatan Asli Daerah 1.164.430.393.000   1.363.996.369.000   1.563.994.556.412   

1.1.1. Hasil Pajak Daerah 813.780.980.000        913.789.966.000        1.072.017.644.394     

1.1.2. Hasil Retribusi Daerah 138.829.789.000        239.245.964.000        223.826.701.650        

1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.244.856.000          13.244.857.000          14.244.856.928          

1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 198.574.768.000        197.715.582.000        253.905.353.440        

1.2. Dana Perimbangan 2.299.110.842.000   2.449.547.101.000   2.562.524.579.050   

1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 194.646.010.000        203.604.570.000        213.784.798.500        

1.2.2. Dana Alokasi Umum 1.887.770.112.000     2.055.944.991.000     2.158.742.240.550     

1.2.3. Dana Alokasi Khusus 216.694.720.000        189.997.540.000        189.997.540.000        

1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1.040.660.084.000   482.146.285.000      727.738.258.050      

1.3.1 Pendapatan Hibah 817.104.000               503.824.000               503.824.000               

1.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah -                              

Daerah Lainnya 366.406.858.000        481.232.531.000        505.294.157.550        

1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 355.347.093.000        -                              -                              

1.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah -                              

Daerah Lainnya 315.008.736.000        -                              221.509.850.000        

1.3.6. Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan -                              

Pemerintah Daerah Lainnya 409.930.000               409.930.000               430.426.500               

1.3.7. Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau 2.670.363.000            -                              -                              

1.3.8. Dana Transfer Lainnya -                              -                              -                              

Jumlah Pendapatan      4.504.201.319.000   4.295.689.755.000   4.854.257.393.512   

II BELANJA

2.1. Belanja Tidak Langsung 2.246.094.109.000   1.999.250.376.000   2.257.732.805.000   

2.1.1. Belanja Pegawai      1.663.105.686.000 1.419.533.050.000     1.511.427.168.000     

2.1.4. Belanja Hibah 205.131.383.000        157.918.375.000        157.918.375.000        

2.1.5. Belanja Bantuan Sosial 12.299.500.000          11.778.500.000          11.778.500.000          

2.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ 

Kota dan Pemerintahan Desa 84.153.922.000          94.111.414.000          94.111.414.000          

2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Lainnya 261.403.618.000        275.909.037.000        462.497.348.000        

2.1.8. Belanja Tidak Terduga 20.000.000.000          40.000.000.000          20.000.000.000          

2.2. Belanja Langsung 2.946.530.603.000   2.922.069.068.000   3.807.566.633.775   

2.2.1. Belanja Pegawai 283.580.171.000        385.362.001.000        

2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.047.689.196.200     1.153.946.650.000     

2.2.3. Belanja Modal 1.615.261.235.800     1.382.760.417.000     

Jumlah Belanja      5.192.624.712.000   4.921.319.444.000   6.065.299.438.775   

Surplus / (Defisit)      (688.423.393.000)     (625.629.689.000)     (1.211.042.045.263)  

III PEMBIAYAAN

3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 

Sebelumnya (SiLPA) 700.208.345.000        648.585.015.000        648.585.015.000        

3.1.2. Pencairan Dana Cadangan 30.000.000.000          -                              -                              

3.1.7. Penerimaan Hasil Investasi Daerah 21.515.048.000          22.844.674.000          22.844.674.000          

Jumlah Penerimaan Pembiayaan      751.723.393.000      671.429.689.000      671.429.689.000      

3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan -                              -                              -                              

3.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 63.300.000.000          45.800.000.000          47.500.000.000          

3.2.3. Pembayaran Utang -                              -                              

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan      63.300.000.000        45.800.000.000        47.500.000.000        

Pembiayaan Netto      688.423.393.000      625.629.689.000      623.929.689.000      

3.3. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan (SILPA) -                              -                              (587.112.356.263)     

REALISASI TARGET

2

U  R  A  I  A  N
2013 2014 2015
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3.2.2  Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 

  Arah kebijakan pendapatan daerah di Kabupaten 

Bogor disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Secara umum 

kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015 adalah : 

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

difokuskan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pajak 

daerah dan retribusi daerah. 

2. Peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia 

usaha/dunia industri untuk taat membayar pajak, 

melalui penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan keliling. 

3. Peningkatan pelayanan pajak melalui penerapan ISO 

9001-2008, Indeks Kepuasan Masyarakat, 

penyederhanaan proses serta prosedur perizinan. 

4. Pengembangan pelayanan pajak daerah berbasis e-tax.  

5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap 

permasalahan  yang terkait dengan upaya peningkatan 

penerimaan pendapatan daerah.  

6. Mendorong peningkatan kinerja Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) dan Perseroan Terbatas (PT).  

7. Peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan 

dan pengelolaan aset daerah. 

8. Peningkatan kerjasama dengan BPN dalam 

pemutakhiran NJOP melalui penyusunan Zona Nilai 

Tanah. 

9. Peningkatan hubungan dengan Pemerintah pusat, 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta peningkatan 

kerjasama dengan daerah otonomi lainnya dalam hal 

peningkatan sumber – sumber pendapatan daerah. 

 Pendapatan daerah tahun 2015 diprediksi mencapai 

Rp 4.854.257.393.512,00, meningkat sebesar 7,77 persen 

dari realisasi capaian tahun 2013. Pendapatan daerah 

dikontribusi oleh 3 (tiga) komponen utama, yakni (1) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Dana Perimbangan; dan 
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(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.  Pendapatan Asli 

Daerah sangat menentukan kekuatan daerah untuk 

melaksanakan pembangunan dengan kemampuannya 

sendiri.  Diharapkan target PAD tahun 2015 akan tercapai 

sebesar Rp 1.563.994.556.412,00, meningkat sebesar 34,31 

persen dari tahun 2013. Kontribusi PAD terbesar 

diharapkan akan diperoleh dari hasil pajak daerah sebesar 

68,54 persen dari total perkiraan PAD tahun 2015.  Adapun 

dana perimbangan tahun 2015 diharapkan akan diperoleh 

sebesar Rp 2.562.524.579.050,00, meningkat sebesar 11,46 

persen dari realisasi tahun 2013. Komponen dana 

perimbangan terbesar diharapkan dikontribusikan oleh 

Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 84,24 persen terhadap 

total perkiraan dana perimbangan yang diterima oleh 

Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015. Lain-lain 

Pendapatan Daerah yang Sah diharapkan dapat 

memberikan kontribusi sebesar 14,99 persen terhadap 

perkiraan Pendapatan Daerah tahun 2015.  Pada dasarnya, 

besarnya bagi hasil pajak dan bukan pajak antara 

Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat 

dengan Pemerintah Daerah lainnya akan memberikan 

kontribusi terbesar. 

 

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah 

   Dalam rangka mengupayakan percepatan 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai amanah 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang 

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu 

menetapkan Kebijakan belanja daerah Kabupaten Bogor 

pada tahun 2015 dengan mempedomani Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor Tahun 2014 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015. Secara umum kebijakan belanja 

daerah diarahkan untuk : 

1.  Pencapaian target 25 penciri termaju Kabupaten Bogor. 

2.  Pelaksanaan urusan wajib dan pilihan dengan 26 

bidang urusan wajib dan 8 bidang urusan pilihan 
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berdasarkan indikator aspek kesejahteraan 

masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya 

saing. 

3.  Pelaksanaan program/kegiatan yang mengacu pada 

Standar pelayanan Minimal (SPM) yang telah 

ditetapkan berdasarkan aturan perundangan. 

4.  Pelaksanaan program/kegiatan sinergis yang menjadi 

kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat.  

5.  Pemenuhan pelaksanaan janji-janji Bupati dan Wakil 

Bupati yang langsung disampaikan pada saat 

kampanye, penjaringan aspirasi masyarakat, serta 

forum-forum aspirasi lainnya yang disahkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Bogor, tercatat dan 

terdokumentasi. 

6.  Pemenuhan hasil penjaringan aspirasi masyarakat 

yang disampaikan melalui lembaga DPRD dalam 

kegiatan reses. 

7.  Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat 

melalui bantuan keuangan dan bantuan sosial kepada 

masyarakat. 

8.  Menyelesaikan target pencapaian MDG’s di daerah. 

9.  Mendukung program nasional pro poor dengan upaya 

menurunkan angka kemiskinan daerah. 

10. Mendukung program nasional pro job dengan upaya 

untuk menurunkan angka pengangguran daerah. 

11. Mendukung program nasional pro growth dengan 

upaya meningkatkan PDRB dan PDRB per kapita. 

12. Mendukung program nasional pro environment dengan 

upaya menggiatkan pembangunan berkelanjutan. 

  Belanja daerah Kabupaten Bogor tahun 2015 

ditargetkan sebesar Rp 6.065.299.438.775,00, meningkat 

sebesar 16,81 persen dari realisasi belanja daerah tahun 

2013.  Belanja daerah terdiri atas 2 (dua) pos, yakni : (1) 

belanja tidak langsung (BTL); dan (2) belanja langsung (BL).  

Belanja langsung tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp 

3.807.566.633.775,00, atau 62,78 persen dari target 

belanja daerah tahun 2015.  Target belanja langsung tahun 
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2015 meningkat sebesar 29,22 persen dari realisasi belanja 

langsung tahun 2013. Belanja langsung digunakan untuk 

membiayai program/kegiatan yang menjadi tugas pokok 

dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-

Kabupaten Bogor.  

  Belanja tidak langsung tahun 2015 ditargetkan 

sebesar Rp 2.257.732.805.000,00 atau 37,22 persen dari 

total belanja daerah tahun 2015. Jumlah belanja tidak 

langsung tahun 2015 ditargetkan mengalami peningkatan 

sebesar 0,52 persen dari total belanja tidak langsung tahun 

2013. Pada tahun 2015, alokasi belanja tidak langsung 

diarahkan pada pemenuhan belanja pegawai, pemenuhan 

belanja oerasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 

pemenuhan insentif pemungutan pajak dan retribusi 

daerah, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja 

tidak terduga.  

 

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang 

disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah 

dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab 

utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya 

kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. 

Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan 

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 

Pembiayaan daerah tahun 2015 ditargetkan sebesar 

Rp 623.929.689.000,00, mengalami penurunan sebesar 

9,37 persen dari tahun 2013.  Pembiayaan daerah terdiri 

atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang 

perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya, mencakup : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); pencairan dana 

cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang 

dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan 

kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang 
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daerah. Target penerimaan pembiayaan tahun 2015 yang 

baru dapat diperhitungkan adalah yang berasal dari Sisa 

Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SilPA) dan 

pencairan dana cadangan. Kebijakan penerimaan 

pembiayaan tahun 2015 diarahkan untuk meningkatkan 

penerimaan hasil investasi daerah melalui BUMD. Total 

penerimaan pembiayaan tahun 2015 ditargetkan sebesar 

Rp 671.429.689.000,00, mengalami penurunan sebesar 

10,68 persen dari realisasi tahun 2013. 

Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 

2015 terutama diarahkan pada penyertaan modal. Target 

pengeluaran pembiayaan tahun 2015 sebesar Rp 

47.500.000.000,00, turun sebesar 24,96 persen dari 

realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2013. 

Berdasarkan komposisi target pendapatan dan 

belanja daerah tahun 2015, pembiayaan netto ditargetkan 

sebesar Rp 623.929.689.00,00. Besaran SILPA tahun 

anggaran berkenaan yang masih harus ditutupi sebesar Rp 

587.112.356.263,00. 
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BAB IV 

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

 

  Berdasarkan rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bogor 

tahun 2013-2018, visi Pemerintah Kabupaten Bogor adalah 

“Terwujudnya Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju di 

Indonesia”. Pernyataan visi tersebut, kemudian dijabarkan ke 

dalam 5 (lima) misi sebagai berikut : 

 1. Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat. 

 2. Meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat dan 

pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata. 

 3. Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas 

infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang 

berkelanjutan. 

 4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan 

pendidikan dan pelayanan kesehatan. 

 5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan 

kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan 

yang baik. 

  Berdasarkan kelima misi tersebut, keterkaitan antara tujuan dan 

sasaran pembangunan dengan visi disajikan dalam Tabel 4.1 

 Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan 

dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 
2013 – 2018 

Visi : “Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten 

Termaju Di Indonesia” 

MISI TUJUAN SASARAN 

Misi 1         

Meningkatkan Kesalehan 
Sosial dan Kesejahteraan 
Masyarakat 

1. Meningkatnya kualitas 
ketaqwaan dan ukhuwah 
serta toleransi antar umat 
beragama 

1.1. Meningkatnya 
pelayanan dan 
kemudahan bagi umat 
beragama dalam 
menjalankan ibadahnya; 

  2. Meningkatnya kualitas 
pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak 

2.1. Meningkatnya 
partisipasi perempuan 
dalam pembangunan; 
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Visi : “Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten 

Termaju Di Indonesia” 

MISI TUJUAN SASARAN 

      2.2. Meningkatnya 
perlindungan terhadap 
perempuan dan anak 
dari bentuk kekerasan, 
eksploitasi dan 
diskriminasi dalam 
pembangunan; 

  3. Meningkatnya ketahanan 
keluarga sebagai basis 
ketahanan sosial 

3.1. Menurunnya laju 
pertumbuhan penduduk 
alami dan meningkatnya 
keluarga sejahtera 

  4 Meningkatnya kualitas 
pelayanan sosial dan 
menurunnya angka 

kemiskinan. 

4.1. Meningkatnya 
kesejahteraan 
penyandang masalah 

kesejahteraan sosial 
(PMKS); 

  5. Berkembangnya seni dan 
budaya dalam bingkai 
kearifan lokal 

5.1. Terselenggaranya pentas 
seni budaya daerah 

  6. Terwujudnya pemuda yang 
tangguh dan berdaya saing 

6.1. Meningkatnya 
kemandirian dan 
partisipasi pemuda 
dalam pembangunan; 

  7. Meningkatnya kebugaran 
masyarakat dan prestasi 
olahraga Kabupaten 
Bogor 

7.1. Meningkatnya 
pemasyarakatan 
olahraga 

      7.2. Terbangunnya pusat 
olahraga terpadu 

      7.3. Meningkatnya prestasi 
olahraga Kabupaten 
Bogor 

  8. Terwujudnya manajemen 
pengelolaan bencana 

8.1. Meningkatnya cakupan 
pelayanan, pencegahan 
dan upaya 
penanggulangan 
bencana 

Misi 2         

Meningkatkan daya saing 
ekonomi masyarakat dan 
pengembangan usaha 
berbasis sumberdaya alam 
dan pariwisata 

1. Terjaminnya ketahanan 
pangan masyarakat 

1.1. Meningkatnya produksi, 
produktifitas, distribusi, 
dan konsumsi pangan 
daerah 

  2. Meningkatnya daya saing 
koperasi, usaha kecil 
menengah (UKM) dan 
agribisnis  

2.1 Meningkatnya jumlah 
koperasi aktif dan 
kemandirian usaha 
mikro, kecil dan 

menengah dalam 
mengembangkan 
ekonomi lokal 

      2.2 Berkembangnya 
agribisnis pertanian dan 
perikanan 

  3. Meningkatnya 
penanaman modal di 
Kabupaten Bogor yang 
mendorong penciptaan 
lapangan kerja dan 
tumbuhnya kelembagaan 
ekonomi lokal 

3.1. Meningkatnya investasi 
dan laju pertumbuhan 
investasi 

  4. Meningkatnya 
pengelolaan  sumberdaya 
alam yang berwawasan 
lingkungan 

4.1. Meningkatnya 
pengendalian 
pemanfatan sumber 
daya alam  dan 
berkurangnya 
kerusakan alam akibat 



 
  IV -3 

 

Visi : “Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten 

Termaju Di Indonesia” 

MISI TUJUAN SASARAN 

penambangan 

      4.2. Meningkatnya cakupan 
pemenuhan kebutuhan 
listrik 

  5. Berkembangnya 
pariwisata daerah yang 
berbasis pada keindahan 
alam dan lingkungan 

serta budaya lokal 

5.1. Berkembangnya 
pariwisata andalan 
disertai dengan 
meningkatnya 

kunjungan wisata 

  6. Terwujudnya 
pertambangan,  

pariwisata  serta 
pertanian dan perikanan  
sebagai pengungkit 
perekonomian daerah 

6.1. Terwujudnya BUMD 
Pertambangan yang 

berdaya saing sebagai 
pengungkit 
perekonomian daerah 

      6.2. Terwujudnya BUMD 
Pariwisata yang berdaya 
saing sebagai 
pengungkit 
perekonomian daerah 

      6.3. Terwujudnya BUMD 

Pertanian yang berdaya 
saing sebagai 
pengungkit 
perekonomian daerah 

  7. Meningkatnya peran 
industri dan perdagangan 
dalam perekonomian 
daerah 

7.1. Meningkatnya jumlah 
dan kemandirian 
industri kecil dan 
menengah dalam 
mengembangkan 
ekonomi lokal 

      7.2. Meningkatnya nilai dan 
volume perdagangan 
dalam negeri dan ekspor 

  8. Meningkatnya 

produktivitas tenaga kerja 
dan menurunnya 
pengangguran 

8.1. Meningkatnya 

partisipasi  angkatan 
kerja dan kesejahteraan 
tenaga kerja 

      8.2. Tersalurkannya minat 
masyarakat untuk 
bertransmigrasi 

Misi 3         

Meningkatkan integrasi, 
koneksitas, kualitas dan 
kuantitas infrastruktur 

wilayah dan pengelolaan 
lingkungan hidup yang 
berkelanjutan 

1. Meningkatnya penataan 
ruang yang terpadu dan 
berkelanjutan dan tertib 

pertanahan   

1.1. Meningkatnya 
perencanaan, 
kesesuaian dan 

pengendalian 
pemanfaatan ruang 

      1.2. Meningkatnya kepastian 
hukum pemilikan tanah 
masyarakat 

  2. Terwujudnya 
infrastruktur 
jalan/jembatan dan 

sumberdaya air yang  
terintegrasi  

2.1 Meningkatnya 
infrastruktur jalan/ 
jembatan yang 

berkualitas dan 
terintegrasi untuk 
mendukung pergerakan 
orang, barang  dan jasa 

      2.2. Meningkatnya 
infrastuktur 
perhubungan yang 
mendukung 
aksesibilitas, 
pergerakan orang, 
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Visi : “Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten 

Termaju Di Indonesia” 

MISI TUJUAN SASARAN 

barang dan jasa 

      2.3. Meningkatnya 
infrastruktur sumber 
daya air, waduk dan 
irigasi untuk 
mendukung 
terpeliharanya  hutan 
konservasi, kawasan 
lindung, pengendalian 
dan pendayagunaan 
sumber daya air 

  3. Tersedianya sarana 
prasarana pemukiman 
yang layak (rutilahu, jalan 
setapak, kawasan 
prioritas pembangunan 
pemukiman dan sanitasi) 

3.1. Meningkatnya sarana 
dan prasarana 
permukiman 

      3.2. Meningkatnya 
pengelolaan air limbah 
domestik secara optimal 

      3.3. Meningkatnya 
pengelolaan sampah 
terpadu dan 
berwawasan lingkungan 
pada tingkat kabupaten  
dan kawasan 

permukiman 

  4. Meningkatnya kualitas 
lingkungan hidup dan 
berkurangnya dampak 
pencemaran lingkungan 

4.1. Meningkatnya 
pengendalian 
pencemaran air, udara 
dan kerusakan tanah 

      4.2. Meningkatnya peran 
serta masyarakat dalam 
pengelolaan lingkungan 
hidup 

Misi 4         

Meningkatkan aksesibilitas 
dan kualitas 
penyelenggaraan 
pendidikan dan pelayanan 
kesehatan 

1. Meningkatnya 
pemenuhan sarana dan 
prasarana pendidikan 
termasuk peningkatan 
kesejahteraan pendidik 
dan tenaga kependidikan 

1.1. Terpenuhinya sarana 
dan prasarana 
pendidikan  

      1.2. Meningkatnya kuantitas 
dan kualitas  serta 
kesejahteraan pendidik 

dan tenaga 
kependidikan 

  2. Meningkatnya rata-rata 
lama sekolah (RLS) dan 
terwujudnya wajib 
sekolah 12 tahun yang 
berkualitas 

2.1. Meningkatnya rata-rata 
lama sekolah (RLS) dan 
partisipasi pendidikan 
masyarakat 

      2.2. Meningkatnya mutu 
pengelolaan pendidikan 

          

  3. Tuntasnya buta aksara 
dan buta huruf Al-Quran 

3.1. Meningkatnya  angka 
melek huruf (AMH) 
masyarakat 

      3.2. Meningkatnya  minat 
dan budaya baca 
masyarakat 
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Visi : “Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten 

Termaju Di Indonesia” 

MISI TUJUAN SASARAN 

  4. Terwujudnya pelayanan 
kesehatan yang mudah, 
murah, merata dan 
berkualitas bagi semua 
orang 

4.1. Meningkatnya cakupan 
pelayanan kesehatan 
bagi masyarakat 

      4.2. Meningkatnya cakupan 
pelayanan gizi bagi 
masyarakat 

  5. Meningkatnya jaminan 
pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat dalam bentuk 
JAMPESEHAT 

5.1. Terselenggaranya 
pelayanan kesehatan 
melalui JAMPESEHAT  

      5.2. Meningkatnya 
kesadaran perilaku 

hidup bersih dan sehat 

  6. Meningkatnya kualitas 
sumber daya kesehatan  

6.1. Terpenuhinya 
kebutuhan tenaga 
medis dan para medis. 

      6.2. Meningkatnya sarana 
dan prasarana 
kesehatan baik layanan 
dasar maupun rujukan 

Misi 5         

Meningkatkan kinerja 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan 
kerjasama antar daerah 
dalam kerangka tatakelola 
pemerintahan yang baik 

1. Terwujudnya 
penyelenggaraan 
pemerintahan di semua 
tingkatan yang 
transparan, akuntabel, 
efisien, partisipatif, bersih 
dan berwibawa serta terus 
melakukan pencegahan 
tindak pidana korupsi. 

1.1. Meningkatnya kualitas  
perencanaan daerah 
yang partisipatif, 
transparan,  dan 
aplikatif; 

      1.2. Meningkatnya 
kemampuan daerah 
dalam membiayai 
pembangunan;  

      1.3. Tertatanya administrasi 

dan 
pertanggungjawaban 
keuangan;  

      1.4. Meningkatnya kualitas 
kebijakan daerah 

      1.5. Meningkatnya efektifitas 
dan efisiensi birokrasi 

      1.6. Meningkatnya 
kelancaran fasilitasi 
tugas-tugas  DPRD; 

      1.7. Terselenggaranya 

pelayanan pengadaan 
barang dan jasa melalui 
LPSE 

      1.8. Meningkatnya 
pelayanan administrasi 
kependudukan dan 
catatan sipil; 

      1.9. Meningkatnya 
pelayanan perizinan 
yang sesuai dengan 
ketentuan, cepat dan 
terjangkau masyarakat; 

      1.11. Meningkatnya kinerja 
pelayanan kecamatan 

      1.12. Meningkatnya kinerja 
penyelenggaraan 
pemerintahan desa; 
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Visi : “Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten 

Termaju Di Indonesia” 

MISI TUJUAN SASARAN 

      1.13. Meningkatnya efektifitas 
pengawasan dan 
pengendalian; 

      1.14. Tertibnya pengelolaan 
arsip dan tercapainya 

kemudahan untuk 
pelayanan kearsipan 

      1.15. Meningkatnya 
akuntabilitas 
Pemerintah Kabupaten 
Bogor 

      1.16. Tersedianya informasi 
tentang 
penyelenggaraan 

pemerintahan yang 
mudah diakses oleh 
masyarakat; 

  2. Terciptanya aparatur 

pemerintahan yang 
profesional dan produktif 
serta berorientasi pada 
kualitas pelayanan 

2.1. Meningkatnya kapasitas 

dan kapabilitas 
aparatur 

      2.2. Meningkatnya kualitas 
pengelolaan 
kepegawaian  

  3. Terciptanya sinergitas dan 
kerjasama pembangunan 
antar daerah 

3.1. Meningkatnya 
kerjasama antar 
pemerintah daerah dan 
pihak ketiga; 

  4. Terfasilitasinya 
pembentukan daerah 
otonomi baru Kabupaten 

Bogor Barat 

4.1. Terbentuknya daerah 
otonomi baru  
Kabupaten Bogor Barat 

  5. Terwujudnya stabilitas 
sosial, politik dan 
keamanan di Kabupaten 
Bogor. 

5.1. Meningkatnya wawasan 
kebangsaan masyarakat 

      5.2. Terwujudnya kehidupan 
politik yang demokratis 

      5.3. Terlindunginya 
masyarakat dari 
gangguan keamanan, 
kenyamanan, 
ketentraman dan 
ketertiban; 

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bogor, 2013-2018 

  

4.2 Prioritas dan Pembangunan 

  Tema pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2015 adalah : 

“Peningkatan Pelayanan Publik dalam Mengembangkan Daya 

Saing Daerah Menuju Kabupaten  Termaju Di Indonesia”. 

  Tema pembangunan tersebut didasarkan pada isu strategis 

tahun 2015 yang muncul dari hasil evaluasi pelaksanaan 

pembangunan daerah tahun 2013. Beberapa isu strategis yang 

mengemuka adalah : 
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1. Upaya peningkatan kesalehan dan kesejahteraan sosial, 

meliputi : 

 a. Kemiskinan 

 b. Kebencanaan 

 c. Ketenagakerjaan 

 d. Kependudukan 

 e. SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) 

2. Upaya peningkatan ekonomi masyarakat, meliputi : 

 a. Daya beli 

 b. Ketahanan pangan 

 c. Investasi 

 d. Daya tarik pariwisata 

3. Upaya peningkatan infrastruktur wilayah, meliputi : 

 a. Air bersih 

 b. Listrik perdesaan 

 c. Pemanfaatan ruang 

 d. Sanitasi 

 e. Transportasi 

 f. Pencemaran lingkungan 

4. Upaya peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan dan 

kesehatan, meliputi : 

 a. Aksesibilitas dan mutu pendidikan 

 b. Aksesibilitas dan mutu kesehatan 

5. Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, meliputi : 

 a. Perijinan  

 b. Korupsi 

 c. Aparatur pemerintahan 

 d. Sistem pelayanan 

 e. Ketertiban umum 

 f. Aset daerah 

  Tema pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 

8 (delapan) prioritas pembangunan tahun 2015 sebagaimana terkait 

dengan misi RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 yang 

tercantum dalam Tabel 4.2. 
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 Tabel 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015 

NO 
MISI PEMERINTAH DAERAH 

(RPJMD) 

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

(RKPD) 

1 Meningkatkan Kesalehan Sosial 

dan Kesejahteraan Masyarakat 

Peningkatan Kualitas Pelayanan  Serta 

Kualitas Kehidupan  Sosial Masyarakat 

2 Meningkatkan daya saing 

ekonomi masyarakat dan 
pengembangan usaha berbasis 

sumberdaya alam dan 

pariwisata 

Peningkatan Daya Saing Perekonomian 

Daerah dan Pengembangan Pariwisata 

Peningkatan Ketahanan Pangan 

3 Meningkatkan integrasi, 

koneksitas, kualitas dan 

kuantitas infrastruktur wilayah 
dan pengelolaan lingkungan 

hidup yang berkelanjutan 

Peningkatan Investasi dan Penciptaan 

Peluang Kerja 

4 Meningkatkan aksesibilitas dan 

kualitas penyelenggaraan 

pendidikan dan pelayanan 

kesehatan 

Peningkatan Integrasi, Koneksitas, 

Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang 

Berwawasan Lingkungan 

Peningkatan Pengendalian Ruang 

5 Meningkatkan kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan 
dan kerjasama antar daerah 

dalam kerangka tatakelola 

pemerintahan yang baik 

Pemantapan Kinerja Pelayanan 

Pemerintah Daerah yang Transparan dan 
Akuntabel 

   

 Adapun susunan prioritas pembangunan daerah tahun 2015 

dijabarkan dalam Tabel 4.3. 

 Tabel 4.3 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Tahun 

2015 

 PRIORITAS PEMBANGUNAN FOKUS PEMBANGUNAN 

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan  

Serta Kualitas Kehidupan  Sosial 

Masyarakat 

1. Peningkatan Pelayanan Agama 

dan Keagamaan serta Kerukunan 

Umat Beragama 

2. 
Peningkatan Fasilitasi 

Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

3. 
Peningkatan Pengendalian 
Penduduk 

4. 
Peningkatan Fasilitasi Peran dan 
Fungsi Kepemudaan 

5. 
Peningkatan Kuantitas dan 

Kualitas Sarana Prasarana serta 

Manajemen Olahraga 

6. 
Peningkatan Pencegahan dan 

Penanggulangan Bencana, serta 

Penanganan Pasca Bencana 

7. 
Peningkatan Fasilitasi 

Pemberdayaan Masyarakat 
Perdesaan 
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 PRIORITAS PEMBANGUNAN FOKUS PEMBANGUNAN 

8. 
Pengembangan dan Pelestarian 

Seni Budaya Daerah Berbasis 

Ikon Kabupaten Bogor 

9. Peningkatan Penanganan 
terhadap Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

2. Peningkatan Daya Saing 

Perekonomian Daerah dan 

Pengembangan Pariwisata 

1. 
Peningkatan Produk Daerah 

Berorientasi  Agribisnis 

2. 
Peningkatan Kualitas Industri 

Kecil (UMKM/IKM) 

3. 
Peningkatan Kualitas Daya Tarik 

Wisata dan Jasa Pendukungnya 

4. 
Pengembangan Sumber Energi, 

Migas, dan Pemanfaatan 

Sumberdaya Mineral 

3. Peningkatan Investasi  dan 

Penciptaan Peluang Kerja 

1. 
Peningkatan Jumlah dan Nilai 

Investasi PMDN 

2. Peningkatan Peluang Kerja 

3. 
Peningkatan Kualitas dan 

Produktivitas Tenaga Kerja 

4. Peningkatan Integrasi, Koneksitas, 

Kuantitas Dan Kualitas 
Infrastruktur Yang Berwawasan 

Lingkungan 

1 
Peningkatan Kemantapan 

Infrastruktur Jalan dan Irigasi 

2. 
Peningkatan Kuantitas dan 

Kualitas Sarana Prasarana 
Perhubungan dan Pelayanan 

Transportasi 

3. Pengendalian Pencemaran 

  4. 
Peningkatan Kualitas  dan 

Kuantitas Sarana dan Prasarana 

Dasar Pemukiman 

5. 
Peningkatan Peran Swasta Dalam 

Pembangunan Daerah 

5. Peningkatan Pengendalian Ruang 1. 
Peningkatan Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang  

2. 
Peningkatan Tertib Administrasi 

Pertanahan 

3. Pemulihan Lahan 

4. 
Penataan Batas Hutan dan Batas 

Wilayah 

6. Peningkatan Mutu dan 

Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan 
dan Kesehatan 

1. 
Peningkatan Kualitas dan 

Kompetensi Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 

2. 
Peningkatan Akses Layanan 

Pendidikan yang Terjangkau dan 

Berkualitas 

3. Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun 

4. 
Peningkatan  Penyediaan  Sarana 

Prasarana  Kesehatan 

5. 
Peningkatan  Kualitas serta 

Layanan Tenaga Medis dan 

Tenaga Kesehatan 

6. 
Peningkatan Integrasi Layanan 
Kesehatan Dasar dan Rujukan 

7. Pemantapan Kinerja Pelayanan 
Pemerintah Daerah yang 

Transparan dan Akuntabel 

1. 
Pemantapan Manajemen 
Pemerintahan 

2. 
Peningkatan Pemanfaatan Akses 
Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 
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 PRIORITAS PEMBANGUNAN FOKUS PEMBANGUNAN 

3. 
Pengembangan Pelayanan Sistem 

Informasi dan Layanan Publik 

4. 
Peningkatan Profesionalisme dan 

Disiplin Aparatur 

5. Pengelolaan Barang Milik Daerah 

6. Penegakan Perda 

7. 
Penguatan Pendidikan Politik dan 

Wawasan Kebangsaan 

8. Peningkatan Ketahanan Pangan 1. 
Peningkatan Ketersediaan Pangan 

Daerah 

2. 
Peningkatan Keanekaragaman, 

Konsumsi dan Keamanan Pangan 

 

  Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan tahun 2015, 

terdapat beberapa strategi dan arah kebijakan daerah yang 

mendukung prioritas pembangunan nasional sebagaimana 

diuraikan sebagai berikut : 

 1. Arah dan kebijakan pertumbuhan ekonomi 

 Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, arah 

kebijakan yang diambil adalah : 

 a. Menstimulasi sektor-sektor pendorong pertumbuhan 

ekonomi dengan cara memperkuat regulasi daerah 

terutama yang mendukung investasi serta penguatan 

permodalan masyarakat. 

 b. Memberdayakan lembaga-lembaga ekonomi daerah, baik 

milik Pemerintah Daerah, Swasta, maupun masyarakat. 

 c. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum. 

 d. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah. 

 2. Arah dan kebijakan pengurangan kemiskinan 

  Dalam rangka mengurangi kemiskinan, strategi umum yang 

diambil adalah : 

  a. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin yang  

berorientasi pada upaya pemulihan dan pengembangan 

keberdayaan masyarakat terutama kelompok miskin dan 

yang terpinggirkan dengan perspektif penghormatan, 

perlindungan serta pemenuhan hak-hak dasar mereka dan 

diarahkan untuk mencapai tujuan ganda yaitu 
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meningkatkan aset dan kapabilitas masyarakat miskin agar 

mampu keluar dari belenggu kemiskinan atas dasar 

keswadayaan dan kemandirian, serta mendesakkan 

suara/tuntutan masyarakat terutama kelompok miskin 

untuk mempengaruhi kebijakan publik serta mewujudkan 

good governance pada aras lokal/daerah. 

  b. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar yang 

dimaksudkan untuk memperbaiki akses kelompok 

masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar seperti 

pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi 

serta pangan dan gizi, sehingga diharapkan akan 

membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh 

kelompok masyarakat miskin dan mendorong peningkatan 

investasi modal manusia (human capital). 

  c. Pembangunan inklusif, yakni pembangunan yang 

mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada 

seluruh masyarakat dengan maksud menciptakan kondisi 

ekonomi makro yang kondusif untuk mendukung 

pelaksanaan  upaya perbaikan kondisi sosial ekonomi dan 

hak-hak politik masyarakat  miskin, sehingga 

memungkinkan masyarakat miskin baik laki-laki maupun 

perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya 

dan berpartisipasi dalam pemenuhan hak-hak dasar dan 

peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. Langkah ini 

ditempuh dengan cara : (1) Fasilitasi usaha produktif (2) 

Pembinaan usaha mikro, kecil dan koperasi (3) 

Pengembangan dan perbaikan pelayanan lembaga 

keuangan mikro (4) Perluasan sumber keuangan usaha 

mikro, kecil dan koperasi (5) Pengembangan skim 

kemitraan usaha (6) Pengembangan jaringan produksi serta 

distribusi produk usaha mikro, kecil dan koperasi.  

  d. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dasar 

masyarakat miskin agar dapat memperoleh pekerjaan yang 

dibayar layak. 
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  e. memperbaiki program perlindungan sosial dalam rangka 

memberikan perlindungan rasa aman bagi kelompok rentan 

(perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin, orang 

jompo, anak terlantar, kemampuan berbeda/penyandang 

cacat) dan masyarakat miskin baru baik laki-laki maupun 

perempuan yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, 

dampak negatif krisis ekonomi dan konflik sosial. 

  f. Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka 

meningkatkan kualitas lingkungan bagi masyarakat baik 

laki-laki maupun perempuan serta pemenuhan hak-hak 

dasarnya dalam bentuk : (1) pemenuhan ketersediaan air 

bersih, (2) pemenuhan kebutuhan perumahan, (3) 

pemenuhan hak atas sarana dan prasarana umum dan (4) 

pemenuhan hak atas sumberdaya alam dan lingkungan 

hidup. 

  Adapun strategi khusus yang dilakukan adalah : 

1) Perluasan kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dan 

kebutuhan dasar serta peningkatan taraf hidup masyarakat 

miskin secara berkelanjutan. 

2) Peningkatan kapasitas baik kemampuan dasar maupun 

kemampuan berusaha masyarakat miskin agar dapat 

beradaptasi dan memanfaatkan perubahan - perubahan 

yang terjadi. 

3) Memberikan perlindungan sosial dan rasa aman bagi 

kelompok rentan (jompo, anak terlantar, penyandang cacat, 

perempuan kepala rumah tangga) tanpa diskriminasi . 

4) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya 

pemerintah maupun sosial, ekonomi dan budaya serta 

memperluas partisipasi seluruh komponen masyarakat 

dalam pengambilan keputusan kebijakan publik (mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi). 

5) Memperluas jaringan kemitraan dan meningkatkan 

koordinasi antar SKPD terkait peran dan fungsi seluruh 

stake holder baik tingkat lokal/regional/nasional guna 

mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan. 
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 3. Arah dan kebijakan pengurangan pengangguran 

  Dalam rangka mengurangi pengangguran, arah kebijakan yang 

diambil adalah : 

  a. Mendorong transmigrasi swakarsa. 

  b. Memfasilitasi penciptaan peluang-peluang kerja. 

  c. Mendorong minat usaha masyarakat melalui program-

program penciptaan usaha.  

 4. Arah dan kebijakan berwawasan lingkungan 

  Dalam rangka menciptakan pembangunan yang berwawasan 

lingkungan, arah kebijakan yang diambil adalah : 

  a. Meningkatkan pengelolaan sumber alam atau resource 

management dengan menekankan pada pengelolaan hutan, 

tanah dan air. Pengelolaan hutan harus mencakup sumber 

hayati plasma nuftah, yang merupakan sumber alam 

genetik (genetic resource), sehingga pengelolaan hutan itu 

tidak hanya memperhatikan kayu-kayunya, melainkan juga 

sumber alam genetik itu. Hal ini penting, mengingat bahwa 

pada abad 21 ini sumber alam genetik akan menjadi 

sumber alam yang amat menentukan bagi pembangunan 

yang akan datang. Pekananan yang sama pentingnya perlu 

diletakkan pada pengelolaan tanah, baik tanah di 

permukaan, maupun di dalam (bahan mineral), serta air 

termasuk air permukaan serta air tanah. Hutan, tanah dan 

air ini merupakan tiga sumber alam strategis yang harus 

dikelola dengan memperhitungkan ketentuan 

pembangunan berkelanjutan.  

  b. Meningkatkan pengelolaan dampak pembangunan terhadap 

lingkungan yang mencakup penerapan analisis dampak 

pembangunan terhadap lingkungan (Amdal), pengendalian 

pencemaran, khususnya bahan berbahaya dan beracun, 

maupun pengelolaan lingkungan binaan manusia, man 

made environment seperti kota, waduk, dan lain sebagainya. 

  c. Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia (human 

resources development) yang mencakup pengendalian 

jumlah penduduk atau kuantitasnya (tingkat kelahiran, 
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tingkat kematian dan tingkat kesakitan), pengelolaan 

mobilitas perpindahan penduduk ke daerah dan ke kota, 

pengembangan kualitas penduduk, baik secara fisik 

maupun non fisik yang mencakup kualitas pribadi maupun 

kualitas bermasyarakat, serta pengembangan keserasian 

manusia dengan lingkungan dalam makna keserasian 

kuantitatif, kualitatif dan wawasan.  

  Dalam rangka implementasi terhadap hal-hal tersebut, 

Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015 perlu berkonsentrasi 

pada 2 (dua) hal, yaitu :  

  1. Kebijakan penggunaan lahan, melalui : 

 a. Penetapan variabel kepadatan bangunan,  koefisien 

dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), 

koefisien daerah hijau (KDH) dan tinggi bangunan 

dengan nilai koefisien yang lebih tinggi sebagai upaya 

rehabilitasi dan revitalisasi. 

 b. Penyesuaian perizinan dan penyediaan lahan dengan 

standar perencanaan lingkungan dan membangun 

ruang terbuka hijau serta memeliharanya terutama di 

kawasan-kawasan permukiman. 

 c. Pencermatan dan pengendalian dalam penerbitan izin 

penggunaan tanah (lahan).  

 d. Penegakan aturan hukum “law enforcement” yang lebih 

tegas dalam penataan dan pemanfaatan ruang di 

Kabupaten Bogor. 

 e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap upaya 

dan aktivitas penataan ruang pemanfaatan ruang mulai 

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian 

dan evaluasi . 

 2. Kebijakan konservasi air, melalui : 

  a. Penyusunan rencana pengelolaan tata air permukaan 

(stormwater management).  
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  b. Pemberlakuan ketentuan teknis pengelolaan air limbah, 

baik limbah domestik maupun limbah kegiatan 

instansionai dan industri pengolahan. 

  c. Penetapan baku mutu limbah cair yang diperbolehkan 

masuk ke saluran umum atau sungai.  

  d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

dan pelestarian sumber daya air. 

 5. Arah dan kebijakan pencapaian target MDG’s 

  Dalam rangka mencapai target MDG’s tahun 2015, arah dan 

kebijakan yang diambil adalah : 

  a. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat terutama 

dalam meningkatkan status gizi ibu hamil, bayi dan balita, 

serta anak usia sekolah. 

  b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan 

dasar. 

  c. Meningkatkan peran perempuan dalam kesetaraan gender. 

 6. Arah dan kebijakan pembangunan wilayah kecamatan 

  Dalam rangka mewujudkan pembangunan wilayah kecamatan, 

arah kebijakan yang diambil adalah : 

  a. Melakukan perencanaan kecamatan berdasarkan potensi 

kecamatan, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi 

masyarakat dan pengembangan potensi pariwisata. 

  b. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam 

pelayanan publik. 

  c. Mendorong minat investasi dalam dan luar negeri sesuai 

dengan potensi pengembangan kecamatan. 

  Selanjutnya masing-masing prioritas dan fokus 

pembangunan daerah yang telah disebutkan dalam Tabel 4.3 

dijabarkan dalam program dan kegiatan berdasarkan urutan 

prioritas, sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.4.  
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   Berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2015, perlu 

dilakukan sinkronisasi terhadap kebutuhan pendanaan seluruh 

program/pembangunan prioritas yang telah dirumuskan dalam Tabel 

4.4.  Adapun wujud konsistensi antara prioritas pembangunan tahun 

2015 dengan pagu anggaran setiap SKPD berdasarkan prioritas 

pembangunan, dijabarkan dalam Tabel 4.5. 

 Tabel 4.5 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan dengan Kebutuhan 

Anggaran Tahun 2015 Bersumber APBD Kabupaten 

Bogor 

No Prioritas Pembangunan SKPD Pendukung Pagu Anggaran 

 
Utama 

 
3.241.653.358.672 

1 

Peningkatan Kualitas 
Pelayanan  Serta Kualitas 

Kehidupan Sosial 

Masyarakat 

BPPKB, Dinsosnakertrans, 

Dispora, DBMP, BPBD, 

BPMPD, Disbudpar 

511.585.757.200 

    

2 

Peningkatan Daya Saing 

Perekonomian Daerah dan 

Pengembangan Pariwisata 

Distanhut, Disnakkan, 

Diskopukmindag, 

Disbudpar, ESDM 

170.005.590.000 

    

3 
Peningkatan Investasi  dan 

Penciptaan Peluang Kerja 
BPT, Dinsosnakertrans 24.811.047.000 

    

4 

Peningkatan Integrasi, 
Koneksitas, Kuantitas Dan 

Kualitas Infrastruktur Yang 

Berwawasan Lingkungan 

DBMP, DLLAJ, DKP, BLH, 

DTBP 
929.937.831.750 

    

5 
Peningkatan Pengendalian 

Ruang 
DKP, DTRP, BLH 20.926.929.932 

    

6 

Peningkatan Mutu dan 

Aksesibilitas Pelayanan 
Pendidikan dan Kesehatan 

Disdik, Dinkes, RSUD 1.214.643.110.264 

    

7 

Pemantapan Kinerja 

Pelayanan Pemerintah 

Daerah yang Transparan dan 

Akuntabel 

Bappeda, Setda, Setwan, 

Inspektorat, Dispenda, 
KLPBJ. KAPD, Diskominfo, 

BKPP, DTBP, DPKBD, 

Disdukcapil, Satpol PP, 

Kankesbang, Set Korpri, 

Kecamatan 

354.738.092.526 

    

8 
Peningkatan Ketahanan 

Pangan 
BKP5K 15.005.000.000 

    

 
Pendukung 

 
565.913.275.103 

 
Program Ketatausahaan Seluruh SKPD 565.913.275.103 

    

 
Total Belanja Langsung 

 
3.807.566.633.775 
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4.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Bogor dengan 

Priotitas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat 

  Wujud sinergi pembangunan antara pusat dan daerah tahun 

2015 dapat terlihat dari upaya sinkronisiasi prioritas pembangunan 

yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat  ke dalam 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015.   

 4.3.1 Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Kabupaten Bogor 

  Sinkronisasi pembangunan Nasional dengan Kabupaten 

Bogor tahun 2015 diuraikan dalam Tabel 4.5 

 Tabel 4.5 Sinkronisasi Pembangunan Nasional dengan prioritas 
dan Fokus Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 
2015 

No Bidang-Bidang 

Pembangunan Nasional 

Prioritas Pembangunan 

Kabupaten Bogor Tahun 

2015 

Fokus Pembangunan 

Kabupaten Bogor 

Tahun 2015 

1. Bidang  Sosial Budaya 
dan Kehidupan 

Beragama 

  

 a.   Pengendalian Jumlah 

Penduduk 

 Peningkatan Kualitas 

Pelayanan  Serta Kualitas 

Kehidupan  Sosial 

Masyarakat 

Peningkatan 

Pengendalian 

Penduduk 

 b.   Reformasi 
Pembangunan 

Kesehatan 

 Peningkatan Mutu dan 
Aksesibilitas Pelayanan 

Pendidikan dan 

Kesehatan 

1.  Peningkatan  
Penyediaan  Sarana 

Prasarana  

Kesehatan 

2.  Peningkatan  

Kualitas serta 
Layanan Tenaga 

Medis dan Tenaga 

Kesehatan 

3.  Peningkatan 

Integrasi Layanan 

Kesehatan Dasar 
dan Rujukan 

 c.    Reformasi 

Pembangunan 

Pendidikan 

 1.  Peningkatan 

Kualitas dan 

Kompetensi 

Pendidik dan 

Tenaga 
Kependidikan 

2.  Peningkatan Akses 

Layanan Pendidikan 

yang Terjangkau 

dan Berkualitas 

3.  Rintisan Wajib 
Belajar 12 Tahun 

  Peningkatan Kualitas 

Pelayanan  Serta Kualitas 

Kehidupan  Sosial 

Masyarakat 

Peningkatan Pelayanan 

Agama dan 

Keagamaan serta 

Kerukunan Umat 

Beragama 

2. Bidang Ekonomi   

 a. Transformasi Sektor  Peningkatan Daya Saing 1.  Peningkatan Produk 
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No Bidang-Bidang 

Pembangunan Nasional 

Prioritas Pembangunan 

Kabupaten Bogor Tahun 

2015 

Fokus Pembangunan 

Kabupaten Bogor 

Tahun 2015 

Industri Dalam Arti 
Luas 

Perekonomian Daerah 
dan Pengembangan 

Pariwisata 

Daerah Berorientasi  
Agribisnis 

2.  Peningkatan 

Kualitas Daya Tarik 

Wisata dan Jasa 

Pendukungnya 

 b. Peningkatan Daya 

Saing Tenaga Kerja 

 Peningkatan Investasi  

dan Penciptaan Peluang 
Kerja 

1. Peningkatan Peluang 

Kerja 
2.  Peningkatan 

Kualitas dan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja 

 c. Peningkatan Daya 

Saing UMKM dan 
Koperasi 

Peningkatan Daya Saing 

Perekonomian Daerah dan 
Pengembangan Pariwisata 

1.  Peningkatan 

Kualitas Industri 
Kecil (UMKM/IKM) 

 

3. Bidang Ilmu 

Pengetahuan dan 

Teknologi 

  

 a. Peningkatan Kapasitas 

Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi 

Pemantapan Kinerja 

Pelayanan Pemerintah 
Daerah yang Transparan 

dan Akuntabel 

1.  Peningkatan 

Pemanfaatan Akses 
Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

2.  Peningkatan 

Pemanfaatan Akses 

Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

4. Bidang Sarana dan 
Prasarana 

  

 a. Peningkatan 

Ketersediaan 

Infrastruktur 

Pelayanan Dasar 

Peningkatan Integrasi, 

Koneksitas, Kuantitas Dan 

Kualitas Infrastruktur 

Yang Berwawasan 

Lingkungan 

1.  Peningkatan 

Kemantapan 

Infrastruktur Jalan 

dan Irigasi 

2.  Peningkatan 
Kuantitas dan 

Kualitas Sarana 

Prasarana 

Perhubungan dan 

Pelayanan 

Transportasi 
3.  Peningkatan 

Kualitas  dan 

Kuantitas Sarana 

dan Prasarana 

Dasar Pemukiman 

5. Bidang Politik    

 a. Konsolidasi Demokrasi Pemantapan Kinerja 
Pelayanan Pemerintah 

Daerah yang Transparan 

dan Akuntabel 

Penguatan Pendidikan 
Politik dan Wawasan 

Kebangsaan 

6. Bidang Pertahanan dan 

Keamanan 

  

 a. Peningkatan Ketertiban 

dan Keamanan Dalam 

Negeri 

Pemantapan Kinerja 

Pelayanan Pemerintah 

Daerah yang Transparan 
dan Akuntabel 

Penegakan Perda 

7 Bidang Hukum dan 

Aparatur  

  

 a. Reformasi Birokrasi 

dan Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan Publik 

Pemantapan Kinerja 

Pelayanan Pemerintah 

Daerah yang Transparan 

dan Akuntabel 

1.  Pemantapan 

Manajemen 

Pemerintahan 

2.  Peningkatan 
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No Bidang-Bidang 

Pembangunan Nasional 

Prioritas Pembangunan 

Kabupaten Bogor Tahun 

2015 

Fokus Pembangunan 

Kabupaten Bogor 

Tahun 2015 

Profesionalisme dan 
Disiplin Aparatur 

3.  Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

8. Bidang Wilayah dan 

Tata Ruang  

  

 a.   Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan 

Perbatasan 

Peningkatan Pengendalian 

Ruang 

Penataan Batas Hutan 

dan Batas Wilayah 

 b.  Pengelolaan Risiko 

Bencana 

Peningkatan Kualitas 

Pelayanan  Serta Kualitas 

Kehidupan  Sosial 

Masyarakat 

Peningkatan 

Pencegahan dan 

Penanggulangan 

Bencana, serta 

Penanganan Pasca 

Bencana 

 c.   Sinergi Pembangunan 
Perdesaan 

 Peningkatan Fasilitasi 
Pemberdayaan 

Masyarakat Perdesaan 

9. Bidang Sumberdaya 

Alam dan Lingkungan  

  

 a. Perkuatan Ketahanan 

Pangan 

Peningkatan Ketahanan 

Pangan 

1.  Peningkatan 

Ketersediaan 

Pangan Daerah 
2.  Peningkatan 

Keanekaragaman, 

Konsumsi dan 

Keamanan Pangan 

 b. Peningkatan 

Ketahanan Energi 

Peningkatan Daya Saing 

Perekonomian Daerah dan 

Pengembangan Pariwisata 

Pengembangan Sumber 

Energi, Migas, dan 

Pemanfaatan 
Sumberdaya Mineral 

 c. Peningkatan 

Keekonomian 

Keanekaragaman 

Hayati dan Kualitas 

Lingkungan Hidup 

1.  Peningkatan Integrasi, 

Koneksitas, Kuantitas 

Dan Kualitas 

Infrastruktur Yang 

Berwawasan 
Lingkungan 

Pengendalian 

Pencemaran 

  2. Peningkatan 

Pengendalian Ruang 

Peningkatan 

Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang 

 

 

 4.3.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Jawa Barat dengan 

Kabupaten Bogor 

     Sinkronisasi prioritas pembangunan Provinsi Jawa 

Barat dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bogor 

tahun 2015 disajikan dalam Tabel 4.6. 
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   Tabel 4.6 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi 
Jawa Barat dengan Prioritas Pembangunan 

Kabupaten Bogor Tahun 2015 

Prioritas Pembangunan Tahun 2015 
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 

- Peningkatan Kualitas Pelayanan  

Serta Kualitas Kehidupan  Sosial 
Masyarakat 

- Meningkatkan pengelolaan seni, 

budaya dan wisata serta 
kepemudaan 

- Meningkatkan ketahanan 

keluarga dan kependudukan 

- Menanggulangi kemiskinan, 

penyandang masalah 
kesejahteraan sosial dan 

keamanan 

-  Peningkatan Daya Saing 

Perekonomian Daerah dan 

Pengembangan Pariwisata 

-  Peningkatan Ketahanan Pangan 
-  Peningkatan Investasi  dan 

Penciptaan Peluang Kerja 

- Meningkatkan ekonomi non 

pertanian 

- Meningkatkan ekonomi 

pertanian 
- Meningkatkan pengelolaan seni, 

budaya dan wisata serta 

kepemudaan 
- Peningkatan Integrasi, Koneksitas, 

Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur 

Yang Berwawasan Lingkungan 

- Peningkatan Pengendalian Ruang 

- Mengembangkan infrastruktur 

wilayah, energi dan air baku 

-  Meningkatkan pengelolaan 

lingkungan hidup dan 
kebencanaan 

- Peningkatan Mutu dan Aksesibilitas 

Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan 
- Meningkatkan aksesibilitas dan  

mutu pendidikan 

- Meningkatkan aksesibilitas dan 

kualitas layanan kesehatan 

- Pemantapan Kinerja Pelayanan 

Pemerintah Daerah yang Transparan 
dan Akuntabel 

- Meningkatkan kinerja aparatur 

serta tata kelola pemerintahan 
dan pembangunan berbasis 

IPTEK 

 

   Dalam rangka bersinergi dengan prioritas pembangunan 

nasional, disamping telah menetapkan 8 (delapan) prioritas 

pembangunan, kebijakan pembangunan daerah masih diarahkan 

untuk melaksanakan amanah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 050/691/SJ tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 

2015 yang terkait dengan beberapa hal, yaitu : 

 1. Mempertimbangkan dan memperhatikan pencapaian tujuan serta 

sasaran pembangunan milenium (Millenium development 

Goals/MDG’s) dalam tahun 2015 dan menghadapi tantangan 

persaingan untuk meraih peluang memasuki bentuk integrasi 

ekonomi ASEAN yang dikenal dengan Asean Economic 
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Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEUAN (MEA) yang 

dimulai pada tahun 2015. 

 2. Memperhatikan permasalahan pembangunan daerah yang 

mendesak, antara lain : 

 a. Antisipasi pra bencana, saat tanggap darurat dan 

penanggulangan pasca bencana alam dan bencana sosial.  

Penanggulangan pra bencana dalam situasi tidak terjadi 

bencana terdiri dari kegiatan: 1) perencanaan penanggulangan 

bencana; 2) pengurangan resiko bencana; 3) pencegahan 

bencana; 4) pemaduan dalam perencanaan pembangunan, 

persyaratan analisis resiko bencana, pelaksanaan dan 

penegakan rencana tata ruang; 5) pendidikan dan pelatihan

 persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. 

  Penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi 

terjadinya bencana terdiri dari kegiatan kesiapsiagaan, 

peringatan dini, dan mitigasi bencana. 

  Penanggulangan bencana saat tanggap darurat mencakup 

kegiatan : 1) penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang 

terkena bencana; 2) pemenuhan kebutuhan dasar; 3) 

perlindungan terhadap kelompok rentan; 4) pemulihan 

dengan segera prasarana dan sarana vital. 

  Penanggulangan pasca bencana mencakup : a) rehabilitasi, 

dan b) rekontruksi. Kegiatan rehabilitasi meliputi : 1) 

perbaikan lingkungan daerah bencana; 2) perbaikan 

prasarana dan sarana umum; 3) pemberian bantuan 

perbaikan rumah masyarakat; 4) pemulihan sosial psikologis; 

5) pelayanan kesehatan; 6) rekonsiliasi dan resolusi konflik; 7) 

pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; 8) pemulihan 

keamanan dan ketertiban; 9) pemulihan fungsi pemerintahan; 

dan 10) pemulihan fungsi pelayanan publik.  Kegiatan 

rekonstruksi terdiri dari :1) pembangunan kembali prasarana 

dan sarana; 2) pembangunan kembali sarana sosial 

masyarakat; 3) pembangkitan kembali kehidupan sosial 

budaya masyarakat; 4) penerapan rancang bangun yang tepat 

dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan 
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bencana; 5) partisipasi dan peran serta lembaga dan 

organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; 6) 

peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; 7) 

peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan 

pelayanan utama dalam masyarakat.  

 b. Dalam urusan pendidikan, mendukung optimalisasi 

penerapan kurikulum pendidikan tahun 2013, pembangunan, 

operasional pemeliharaan, rehabilitasi/renovasi sarana dan 

prasarana pendidikan, pengadaan alat peraga, peningkatan 

profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. 

 c. Dalam urusan kesehatan, memperhatikan dan 

mempertimbangkan pemenuhan obat-obatan, pengadaan dan 

peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta penyuluhan 

dan pelayanan kesehatan masyarakat pada posyandu, 

puskesmas dan jaringannya, pencegahan penyakit menular 

(demam berdarah, flu burung, HIV/AIDS), mendukung 

program pelayanan jaminan kesehatan masyarakat, 

imunisasi, mengurangi prevalensi gizi buruk, serta penurunan 

angka kematian bayi dan ibu melahirkan. 

 d. Dalam urusan pekerjaan umum, penyediaan dan layanan air 

bersih setiap rumah tangga, penataan MCK, lingkungan 

kumuh, sanitasi, persampahan, polusi dan pencemaran air, 

udara dan tanah di perdesaan dan perkotaan. 

 e. Penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur, jaringan 

irigasi, waduk dan situ, pengendalian banjir, penataan 

bantaran sungai dan kali bersih, jaringan jalan dan jembatan 

yang menghubungkan kantong-kantong produksi serta 

membuka keterisolasian untuk kelancaran arus barang dan 

orang dalam upaya menekan ekonomi biaya tinggi, 

pembangunan dan penataan pasar tradisional. 

 f. Dalam urusan penataan ruang dan lingkungan hidup dalam 

upaya pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH), 

pencegahan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan RTRW, 

optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya dan 

pengamanan kawasan lindung, sosialisasi/penyuluhan 



 
  IV -541 

 

pemanfaatan struktur ruang dan penegakan hukum terhadap 

pelanggaran pemanfaatan ruang. 

 g. Dalam urusan perumahan, penyediaan dan pemanfaatan 

lahan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah, ketersediaan rumah layak huni, 

menetapkan kebijakan dan strategi di bidang perumahan dan 

kawasan permukiman, kawasan siap bangun dan lingkungan 

siap bangun, fasilitasi pengelolaan sarana, prasarana dan 

utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, 

menyusun rencana pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan permukiman, memberikan pendampingan 

bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan 

rumah swadaya sesuai dengan kewenangan masing-masing.  

 h. Dalam urusan kepemudaan dan olahraga, pengembangan 

kepemimpinan pemuda, peningkatan potensi keteladanan, 

keberpengaruhan serta menggerakkan pemuda sebagai 

kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang 

berwawasan kebangsaan, pembangunan dan peningkatan 

sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan, pembinaan 

dan pengembangan kepemudaan dan keolahagaan, 

penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga, pendidikan 

dan pelatihan keolahragaan, pemberdayaan dan 

pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran 

jasmani masyarakat. 

 i. Dalam urusan penanaman modal, mendorong, melaksanakan 

dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang 

penanaman modal, optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu 

(PTSP) di bidang perizinan secara cepat, mudah dan murah. 

 j. Dalam urusan koperasi dan UMKM, pengembangan usaha 

ekonomi masyarakat berupa kemudahan akses permodalan, 

pembinaan manajemen usaha serta pemasaran, 

pemberdayaan koperasi melalui penciptaan usaha simpan 

pinjam, pemberdayaan UKM dalam menumbuhkan iklim 

usaha bagi usaha kecil, fasilitasi akses penjaminan dalam 

penyediaan pembiayaan UMKM. 
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 k. Mendorong peningkatan kegiatan pemerintah daerah, 

masyarakat dan dunia usaha yang bersifat padat karya untuk 

mengurangi angka pengangguran dalam rangka pengentasan 

kemiskinan, pembinaan, dan penyelenggaraan pelatihan 

kerja, pengawasan pelaksanaan perizinan/pendaftaran 

lembaga pelatihan kerja, serta penerbitan rekomendasi 

perijinan magang ke luar negeri, pengawasan pelaksanaan 

sertifikasi kompetensi dan pelatihan kerja. 

 l. Penyediaan dan pengendalian ketersediaan pupuk, bibit, obat-

obatan pembasmi hama dan sarana produksi pertanian, serta 

peningkatan intensitas tenaga penyuluh pertanian untuk 

mendukung ketahanan pangan, pencegahan alih fungsi lahan 

pertanian, pengembangan keanekaragaman produk pertanian, 

identifikasi kebutuhan ketersediaan pangan. 

 m. Mendorong peningkatan peranan perempuan berpartisipasi di 

bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 

dalam upaya mencapai 30 persen keterwakilan perempuan, 

perlindungan terhadap perempuan yang responsif gender 

berupa pemberdayaan , pelayanan kesehatan, mental 

spiritual, pendidikan, pencegahan kekerasan dalam rumah 

tangga, eksploitasi dan jual beli anak dan remaja (trafficking), 

dan kekerasan seksual. 

 n. Dokumen operasional jaminan dan pelayanan keluarga 

berencana, penyediaan sarana, alat, obat, dan cara 

penggunaan kontrasepsi, penyuluhan keluarga sejahtera, 

pemberian dukungan kesehatan reproduksi remaja (KRR), 

pencegahan HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS) dan 

bahaya narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif 

(NAPZA). 

 o. Pengendalian pemberian ijin trayek angkutan dengan 

mempertimbangkan aspek kelayakan, daya dukung, 

kemampuan sarana prasarana perhubungan, keamanan, 

kenyamanan dan keselamatan, pemasangan dan 

pemeliharaan rambu lalu lintas, kemudahan akses antar 

moda angkutan umum, pembangunan dan pemeliharaan 
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terminal, shelter, angkutan sungai, danau dan 

penyeberangan. 

 p. Penyebarluasan dan penyuluhan informasi tentang 

penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, 

pengembangan kemitraan media, pengendalian pemberian ijin 

menara telekomunikasi agar tidak mengganggu kepentingan 

umum, mendorong pengembangan e-business pada pelaku 

usaha kecil dan menengah, pembentukan dan pengembangan 

media center dalam rangka pengendalian keseimbangan dan 

pertukaran informasi pemerintahan dan publik, pengendalian 

dan pengawasan pasca penataan/pembangunan jaringan 

telekomunikasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi 

masyarakat. 

 q. Mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban, 

kerjasama dengan seluruh aparat keamanan, organisasi 

kemasyarakatan dalam pencegahan terorisme, konflik sosial, 

penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan 

UUD 1945, pengembangan kerjasama dengan lembaga 

pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan pemahaman 

terhadap 4 (empat) pilar kebangsaan, peningkatan pembinaan 

organisasi sosial, kepemudaan dan kemasyarakatan. 

 r. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang usaha 

ekonomi masyarakat desa, peningkatan teknologi tepat guna 

(TTG) dalam bidang pertanian dalam arti luas (peternakan, 

perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, perikanan), 

pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan 

infrastruktur pedesaan (air bersih, jalan desa, pasar desa, 

MCK, listrik desa, telekomunikasi perdesaan), pengembangan 

dan pelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat dan semangat 

gotong royong. 

 s. Penanganan masalah sosial seperti pemberdayaan fakir 

miskin, anak terlantar, PSK, gelandangan dan pengemis, 

peningkatan penyediaan fasilitas dan pemberian jaminan 

sosial bagi penyandang cacat fisik, mental dan lanjut usia, 

serta menyelenggarakan pelatihan kerja bagi pengangguran 
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dan fasilitasi penempatan pada berbagai bidang usaha sesuai 

keahlian. 

 t. Perlindungan terhadap cagar budaya, perawatan dan 

pengamanan aset/benda kesenian, perlindungan, 

pemeliharaan dan pengamanan benda cagar budaya, 

pengembangan pemanfaatan kesenian tradisional, 

penyelenggaraan dan pengelolaan museum daerah, 

peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait lembaga 

adat, seni dan budaya daerah. 

 3. Mengintegrasikan pencapaian target kinerja Standar pelayanan 

Minimal (SPM) yang ditetapkan dalam Peraturan 

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan 

Surat Edaran Menetri Dalam Negeri Nomor 100/1023/SJ tanggal 

26 Maret 2012 tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan 

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah.  Untuk 

kabupaten/kota terdapat 15 SPM, yaitu pelayanan dasar urusan : 

1) pendidikan, 2) kesehatan, 3) pekerjaan umum dan penataan 

ruang, 4) perumahan, 5) perhubungan, 6) lingkungan hidup, 7) 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 8) keluarga 

berencana, 9) sosial, 10) ketenagakerjaan, 11) penanaman modal, 

12) kesenian, 13) pemerintahan dalam negeri, 14) kominfo, dan 

15) ketahanan pangan. 

 4. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, 

percepatan pembangunan daerah, iklim investasi yang kondusif, 

keseimbangan pembangunan antar daerah/wilayah dan negara 

serta pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan, kegiatan prioritas lainnya adalah : 1) pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, 2) penanganan gangguan keamanan 

dalam negeri, 3) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

perencanaan pembangunan daerah, 4) pengembangan wilayah, 5) 

pengembangan ekonomi daerah, 6) penataan perkotaan, 7) 

pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang, 8) 

pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan, pendidikan 

dan pelatihan.  
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BAB V 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 

 

 

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2015, 

maka prioritas dan fokus pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam 

rencana program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas 

pembangunan daerah tersebut. Rencana program dan kegiatan tersebut 

disusun untuk dipedomani oleh OPD dalam rangka penyusunan Rencana 

Kerja (Renja) SKPD tahun 2015 yang menggabungkan antara pendekatan 

perencanaan teknokratik-top-down dengan perencanaan partisipatif-

bottom-up dengan mengakomodir usulan-usulan masyarakat yang 

disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang), hasil Reses DPRD, kegiatan Rebo Keliling (Saba Desa) dan 

Jumat Keliling (Jumling) yang dilakukan oleh Bupati Bogor. Rencana 

program dan kegiatan tahun 2015 disusun berdasarkan prioritas dan 

fokus pembangunan daerah yang telah ditetapkan, serta memuat uraian 

seluruh urusan wajib dan pilihan yang disertai dengan indikator-indikator 

dan target capaian kinerja yang mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD 

tahun 2013-2018. Rencana program dan kegiatan tahun 2015 dijabarkan 

dalam bentuk matriks/tabel yang disusun sebagaimana Tabel 5.1 dan 5.2. 



 

   

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 

2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang 

disusun dalam upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor 

agar lebih efektif, optimal dan terarah untuk mencapai target 

pembangunan tahun 2015. RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2015 

merupakan pedoman dalam penyusunan dokumen-dokumen pada tahap 

perencanaan dan penganggaran selanjutnya, meliputi Rencana Kerja 

(Renja) SKPD tahun 2015, Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 

2015, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 

2015, serta Rancangan APBD Tahun 2015. 

Berdasarkan hal tersebut, maka hal-hal yang harus diperhatikan 

adalah : 

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bogor berkewajiban untuk menjadikan RKPD Tahun 2015 

sebagai pedoman dalam perencanaan tahunan lingkup OPD, serta 

mengintegrasikan isi RKPD ke dalam Rancangan Akhir Renja SKPD 

Tahun 2015. 

2. Pengesahan Renja SKPD Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Bupati 

Bogor dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD 

Tahun 2015 ditetapkan. 

3. Penetapan Renja SKPD Tahun 2015 oleh Kepala SKPD dan Camat 

dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah disahkannya 

Renja SKPD Tahun 2015. 

 

 

 

BUPATI  BOGOR, 

 

 

RACHMAT  YASIN 
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