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BAB  IV 

PRIORITAS 
DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 

4.1  Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2021 

4.1.1  Visi dan Misi 

RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2021 adalah penjabaran tahun keempat dari RPJMD Provinsi 

Gorontalo 2017-2022 dengan memperhatikan RKP Tahun 2021. Sebagaimana diatur dengan 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2017 – 2022 visi yang diusung untuk pemerintahan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Gorotalo periode pemerintahan 2018-2022 adalah;  

 

 “Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul dan Sejahtera” 

Visi Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 tersebut mengandung dua unsur penting, yaitu: 

Gorontalo Maju dan Unggul, Adalah Kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan 

posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini. Sementara unggul 

dimaksud diukur dengan peningkatan daya saing produksi sektor pariwisata, pertanian dan 

perikanan, serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas 

sumberdaya manusia. 

Gorontalo Sejahtera, yaitu 1) Kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan 

meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Peningkatan Ekonomi, Peningkatan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, penurunan persentase kemiskinan dan 

penurunan angka pengangguran; 2) Terus membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik 

dan bersih (good governance & clean government), dan terciptanya imtaq, stabilitas 

keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan 

predikat Opini Pengelolaan Keuangan WTP, terbaik dalam penilaian laporan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah (LPPD) dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman. 

 
Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut dilakukan melalui Lima Misi, yaitu: 

1. Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan 

& berkelanjutan. Misi ini diorientsikan pada pengelolaan SDA, terutama pariwisata, 

pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap 

berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan. 

2. Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur 

dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transportasi, mengembangkan 

pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan 

infrastruktur di perkotaan dan perdesaan.  

3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil. Meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat dari peningkatan PDRB perkapita dan 

pengeluaran perkapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan 

tersebut inklusif dan berkelanjutan.  
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4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan kualitas Imtak, Pendidikan, 

Kesehatan dan pengembangan budaya daerah agar tercipta sumberdaya manusia 

Gorontalo yang berkualitas dan religius serta penurunan angka kemiskinan dan 

pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. 

5. Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Menciptakan aparatur 

pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan profesional serta menjaga stabilitas 

keamanan, ketertiban dan politik daerah. 

 
Visi dan Misi yang telah ditetapkan tersebut merupakan solusi dirumuskan untuk 

menyelesaikan Permasalahan yang dihadapi oleh oleh Provinsi Gorontalo pada periode 

pemerintahan sebelumnya, yang dikerucutkan menjadi Lima Isu Strategis, yaitu: 

1. Kemiskinan dan Pengangguran. 

Jumlah penduduk miskin Maret 2016 di Provinsi Gorontalo sebanyak 203.186 orang. 

Sedangkan jumlah penduduk miskin September 2015 sebanyak 206.513 orang. Dengan 

demikian penduduk miskin di Provinsi Gorontalo selama periode September 2015 - Maret 

2016 berkurang sebanyak 3.327 orang. Persentase kemiskinan pada bulan September 

2016 sebesar 17,63%, mengalami penurunan dibanding Maret 2016 sebesar 17,72%, 

kondisi tersebut menunjukkan kemiskinan menjadi hal yang perlu menjadi pehatian utama 

dalam pembangunan Provinsi Gorontalo.  

Pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur 

perekonomian memiliki dua konsekuensi penting yaitu; pertama, penduduk golongan 

menengah ke bawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan sosial yang 

komprehensif; dan kedua, adanya potensi meningkatnya kesenjangan antarkelompok 

berpendapatan terbawah dan menengah ke atas yang menjadikan masalah kemiskinan 

semakin kompleks. Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk yang kurang mampu 

terlindungi pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan kebutuhan 

bahan pokok, apabila terjadi guncangan ekonomi maupun guncangan sosial yang terjadi. 

Dalam mengurangi kesenjangan antar kelompok ekonomi, perluasan akses terhadap 

pemanfaatan pelayanan dasar perlu dilakukan. Sementara itu, untuk mengatasi 

kompleksitas permasalahan kemiskinan dibutuhkan pembekalan terhadap penduduk 

kurang mampu dan rentan berupa keterampilan wirausaha maupun keterampilan teknis 

sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka dalam kegiatan ekonomi produktif.  

Tiga kelompok rumah tangga yang diperkira-kan berada pada 40 persen penduduk 

berpendapatan terbawah adalah: (1) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh 

(underutilized) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (part time worker), 

termasuk didalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan 

sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan; (2) 

usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (unpaid 

worker); dan (3) penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan.  

Berbagai kebijakan untuk mencapai penurunan persentase angka kemiskinan hingga 

14,69 persen ditahun 2022, dilakukan melalui: 
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 Peningkatan layanan dan cakupan jaminan kesehatan (JAMKESTA) di seluruh 

Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo  

 Pemberian Bantuan Operasional Siswa “Prodira” bagi siswa sekolah menengah untuk 

seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo.  

 Peningkatan penyediaan listrik untuk Rumah tangga miskin di seluruh Kabupaten dan 

Kota se-Provinsi Gorontalo  

 Penyediaan Rumah Hunian Layak dan utilitasnya Bagi Masyarakat Miskin di seluruh 

Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo.  

 Penyediaan dan perluasan akses pangan: Pemberian bantuan pangan non tunai untuk 

menjamin pertumbuhan dan gizi masyarakat miskin di seluruh Kabupaten dan Kota.  

 Peningkatan Pendapatan melalui Ekonomi Kelautan (TIP - EK) untuk masyarakat di 

wilayah Kabupaten Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato dan Gorontalo Utara  

 Pengembangan Ekonomi Produktif masyarakat.  

Secara umum, sebagian besar penduduk Provinsi Gorontalo bekerja di sektor pertanian. 

Pada tahun 2016, tercatat penduduk 15 tahun keatas yang bekerja di sektor pertanian 

sebanyak 167.445 jiwa atau 30,63 persen dari total penduduk yang bekerja. Meskipun 

merupakan yang paling dominan, namun selama periode 2012- 2016 persentasenya 

cenderung menurun. Di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor perdagangan 

dan sektor jasa cenderung mengalami peningkatan.  

Dari status pendidikan ditahun 2016 pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih 

tetap tinggi yaitu sekitar 281.607 orang atau 51,51 persen, Pekerja dengan pendidikan 

SMP-SMU sebesar 188.165 orang atau 34,42 persen, sedangkan jumlah pekerja dengan 

pendidikan tinggi masih relatif kecil, yaitu sebanyak 76.896 atau 14,07 persen.  

Pola Pembangunan Provinsi Gorontalo pada lima tahun kedepan akan didorong untuk 

menciptakan pertumbuhan inklusif, memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan 

sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang baik (Decent Work) dan 

ramah keluarga miskin akan dapat mendorong perbaikan pemerataan, dan pengurangan 

kesenjangan. Terciptanya dukungan terhadap perekonomian inklusif dapat mendorong 

pertumbuhan di berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, industri, dan jasa, 

untuk menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor padat modal dan bukan padat 

tenaga kerja. 

2. Sumber daya alam yang berkelanjutan. 

Isu ini dititikberatkan pada upaya dalam pengembangan sektor – sektor ekonomi yang 

menjadi potensi daerah, yaitu pertanian, perikanan, pariwisata yang ditunjang oleh 

pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk keberlanjutan 

pembangunan. 

3. Infrastruktur dasar dan strategis. 

Dukungan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan sosial 

ekonomi daerah relatif masih belum optimal, sehingga ke depan pembangunan 

infrastruktur masih menjadi perhatian utama, yaitu pembangunan infrastruktur strategis 
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nasional yang dilaksanakan di daerah, seperti lanjutan pembangunan Gorontalo Outter 

Ring Road (GORR), pembangunan Bandara Pohuwato, Pembangunan Waduk Bone Hulu, 

Pembangunan Bendung Bolango Hulu, Pengembangan Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan 

Tilamuta, Pelabuhan Anggrek. 

Pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi, pembangunan 

jalan strategis provinsi, pengembangan transportasi dan teknologi informasi, penyediaan 

sarana dan prasarana dasar seperti pemukiman layak, sanitasi, air bersih, serta 

pembangunan infrastruktur dalam meminimalisir dampak bencana. 

Pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara kawasan strategis, daerah 

transmigrasi dan desa tertinggal, pembangunan sarana prasarana untuk peningkatan 

ekonomi dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan di desa serta dukungan 

percepatan pembangunan desa tertinggal, serta mempercepat perumusan Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK) yang mencakup Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dan 

sekitarnya. 

4. Kualitas sumber daya manusia. 

Modal utama dalam pembangunan adalah Sumber Daya manusia (SDM), Oleh karena itu 

perlu terus dikembangkan kualitas sumber daya manusia yang difokuskan pada 

pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, pengembangan budaya dan imtaq, 

pembinaan olahraga sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah. 

5. Tata Kelola Pemerintahan. 

Prasyarat utama dalam menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka 

pendek, menengah, maupun jangka panjang adalah dengan meningkatnya kualitas 

tatakelola pemerintahan (good governance). 

 

4.1.2  Tujuan dan Sasaran 

Visi merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Kepala Daerah di akhir periode 

kepemimpinan selama Lima tahun. Adapum Misi adalah penjabaran lebih lanjut yang berupa 

tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam rangka pencapaian Visi. Adapun sebagai elaborasi 

dan Misi tersebut, dirumuskan dan ditetapkan Tujuan dan Sasaran pembangunan, yaitu: 

 

Misi Tujuan Sasaran 

Visi : ” Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera” 

Mewujudkan pengelolaan 

Pariwisata dan sumberdaya 
alam yang berwawasan 

lingkungan & berkelanjutan 

Menjadikan Pariwisata 

Gorontalo sebagai 
destinasi 

nasional/internasional 

Meningkatnya  wisatawan nusantara 

& mancanegara 
 

 Peningkatan Pengelolaan 

Sumberdaya Alam untuk 
kesejahteraan masyarakat 

Meningkatnya kontribusi sektor 

pertanian/perkebunan terhadap PDRB 

  Meningkatnya ketersediaan dan 
konsumsi pangan yang bersumber 

dari pertanian & kelautan perikanan 
yang berdampak pada kesejahteraan 
petani/nelayan 
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Misi Tujuan Sasaran 

Visi : ” Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera” 

 Memelihara daya dukung 

lingkungan untuk 
pemanfaatan SDA yang 
berkelanjutan 

Terwujudnya pengelolaan 

sumberdaya hutan, lahan, laut dan 
pesisir yang lestari dan berkelanjutan 
serta mitigasi bencana 

Menjamin Ketersediaan 

Infrastruktur Daerah 

Peningkatan Infrastruktur 

daerah untuk konektivitas 
dan aktivitas ekonomi  

Meningkatnya kualitas & kuantitas 

infrastruktur daerah 

Meningkatnya 
Kesejahteraan Masyarakat 
yang lebih merata dan adil 

Peningkatan 
Kesejahteraan Masyarakat 

Meningkatnya Kesejahteraan 
Masyarakat yang inklusif dan 
berkeadilan 

Meningkatnya Kualitas 

Sumber Daya Manusia 

Peningkatan Kualitas 

Sumberdaya Manusia 

Meningkatnya akses dan kualitas 

pendidikan 

  Meningkatnya derajat kesehatan dan 

Gizi Masyarakat 

  Terwujudnya Pembangunan Budaya 
dan Imtaq 

 Penurunan angka 
kemiskinan 

Menurunnya tingkat kemiskinan 

  Meningkatnya akses masyarakat 
terhadap air minum, sanitasi yang 

layak dan kawasan pemukiman 

Terciptanya Pemerintahan 
yang baik dan lebih 
melayani 

Peningkatan Tata Kelola 
Pemerintahan yang baik 
dan lebih melayani 

Meningkatnya penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik dan bersih 

 

 

 

Kerangka logis hubungan antara Isu Strategis, Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat diamati pada 

gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi dan Arah Kebijakan selanjutnya perlu dirumuskan sebagai penjabaran dari masing-

masing Sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih 

kongkrit mengenai hal-hal yang akan dilakukan dalam mencapai Sasaran dimaksud selama 

kurun waktu lima tahun. Adapun Strategi dan Arah Kebijakan tersebut adalah: 

Gambar 4.1 hubungan antara Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 

Tabel. 4.1 

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2022 
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1. Sasaran; Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara 

Untuk mencapai Sasaran tersebut dilakukan melalui Strategi Mengembangkan objek 

wisata dan kawasan potensial untuk Pariwisata. 

Arah Kebijakan yang dilakukan adalah: 

 Peningkatan Promosi Pariwisata Daerah diarahkan untuk mendatangkan sebanyak 

mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan lokal; 

 Pembangunan Destinasi Pariwisata fokus pada 3 kawasan destinasi wisata strategis 

provinsi Taman Laut Olele, Pantai Biluhu dan Bubohu Wisata Religi dan destinasi 

pariwisata lainnya  yang ditetapkan dalam RIPPDA dan KSPN Provinsi Gorontalo, dan; 

 Pembangunan Industri dan Kelembagaan Pariwisata untuk meningkatkan partisipasi 

usaha lokal dalam industri pariwisata daerah serta meningkatkan keragaman dan daya 

saing produk/jasa pariwisata daerah dan peningkatan sumberdaya manusia 

pariwisata. 

2. Sasaran; Meningkatnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap 

PDRB  

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui Strategi Pengembangan produk, 

sarana dan prasarana industri, akses perdagangan serta penguatan kelembagaan dan 

kapasitas SDM pertanian, kelautan dan perikanan.  

Arah Kebijakan yang dilakukan adalah: 

 Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, cengkeh, kakao, tebu, lada), 

hortikultura, pengembangan produk kelautan perikanan dan komoditi andalan ekspor 

dan memiliki potensi ekspor;  

 Penguatan dan perbaikan teknologi produksi dari hulu sampai hilir dan penyediaan 

sarana prasarana pengolahan, pemasaran dengan memperhatikan penerapan 

standard jaminan mutu komoditi produk olahan dan produk segar dan pengembangan 

agro industri daerah;  

 Mengupayakan peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah dan layanan 

standardisasi mutu barang dan perlindungan konsumen, dan;  

 Penguatan Kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM.  

3. Sasaran; Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan 

Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari 

pertanian & kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan 

petani/nelayan 

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui, strategi Pengembangan produk, 

sarana dan prasarana industri, akses perdagangan serta penguatan kelembagaan dan 

kapasitas SDM  pertanian, kelautan dan perikanan. 

Arah Kebijakan yang dilakukan adalah: 

 Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, cengkeh, kakao, tebu, lada), 

hortikultura, pengembangan produk kelautan perikanan dan komoditi andalan ekspor 

dan memiliki potensi ekspor; 
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 Penguatan dan perbaikan teknologi produksi dari hulu sampai hilir dan penyediaan 

sarana prasarana pengolahan, pemasaran dengan memperhatikan penerapan 

standard jaminan mutu komoditi produk olahan dan produk segar dan pengembangan 

agro industri daerah; 

 Mengupayakan peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah dan layanan 

standardisasi mutu barang dan perlindungan konsumen, dan; 

 Penguatan Kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM. 

 Peningkatan produktivitas dengan: (i) meningkatkan efektivitas dan ketersambungan 

jaringan irigasi dan sumber air serta pembangunan jaringan baru, termasuk jaringan 

irigasi untuk tambak ikan; (ii) Revitalisasi penyuluhan sekaligus untuk meningkatkan 

layanan dan penerapan teknologi serta perbaikan targetting dukungan/subsidi 

produksi tanaman pangan; (iii) Pengembangan pola produksi ramah lingkungan dan 

sesuai perubahan iklim dengan penerapan produksi organik, pertanian hemat air dan 

penggunaan pupuk organik, (iv) Mengembangkan produksi pertanian melalui pola 

tumpang-sari antara tanaman kehutanan sebagai pelindung dan tanaman pertanian 

sebagai tanaman utama di lahan-lahan pertanian. (v) Peningkatan teknologi dan pola 

penanganan pasca panen dalam mengurangi susut panen dan kehilangan hasil 

termasuk pembangunan penggilingan padi (vi) Mendorong pengembangan bibit lokal 

yang bernilai tinggi (padi dan jagung) melaui pengembangan Desa Mandiri Benih.  

 Peningkatan populasi sapi, kambing, unggas dan ternak lainnya melalui : (i) 

penambahan populasi bibit sapi, kambing, unggas dan ternak lainnya; (ii) 

pengembangan kawasan peternakan (kawasan pertanian peternakan terpadu) dengan 

mendorong investasi swasta dan BUMD dan peternakan rakyat; (iii) peningkatan 

kapasitas pusat-pusat pembibitan ternak untuk menghasilkan bibit-bibit unggul, 

penyediaan pakan yang cukup dan pengembangan padang penggembalaan, serta 

memperkuat sistem pelayanan kesehatan hewan untuk pengendalian penyakit 

terutama Zoonosis. 

 Ekstensifikasi dan Intensifikasi Usaha Perikanan: (i) peningkatan produktifitas dan 

pengembangan perikanan tangkap; (ii) peningkatan produktifitas dan pengembangan 

kawasan sentra produksi garam (iii) pengembangan budidaya (marinkultur) dilokasi-

lokasi potensial; (iv) pendayagunaan perairan umum daratan (PUD) untuk perikanan 

dan didukung penerapan teknologi budidaya yang berwawasan lingkungan; (v) 

penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan, produksi induk unggul, dan 

pembesaran komoditas ikan strategis; (vi) penyediaan dan pengembangan teknologi 

penangkapan yang efisien dan ramah lingkungan, (vii) penguatan sistem dan jaringan 

perbenihan di daerah dan sentra-sentra produksi dengan induk unggul berstandar 

untuk ikan-ikan ekonomis penting. 

 Pengembangan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam, dan 

Pengolah/Pemasar Produk Ikan, melalui : (i) pemberian pelatihan kemampuan teknis 

untuk nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pengolah produk ikan; (ii) 
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pembinaan/penguatan kelompok nelayan, pembudidaya, petambak garam, dan 

pengolah produk perikanan; (iii) mengembangkan sistem bagi hasil yang berkeadilan 

bagi para pelaku usaha perikanan tangkap; dan (iv) penyediaan dan penyaluran 

bantuan input produksi bagi nelayan, petambak garam, pembudidaya/pengolah 

produk ikan yang terkena dampak perubahan iklim/bencana alam. 

 Penguatan advokasi terkait diversifikasi konsumsi: (i) diversifikasi penyediaan dan 

konsumsi pangan non beras bermutu, sehat dan halal; (ii) pendidikan gizi seimbang 

untuk keluarga; (iii) peningkatan konsumsi protein hewan (daging dan telur); (iv) 

penggalakan minat dan konsumsi makan ikan dan produk olahan berbasis ikan di 

masyarakat, (v) Peningkatan konsumsi sayur dan buah serta peningkatan 

pemanfaatan lahan pekarangan. 

 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi permukaan yang menjadi 

kewenangan. 

4. Sasaran; Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Lahan, Laut dan 

Pesisir yang Lestari dan Berkelanjutan serta Mitigasi Bencana 

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi Peningkatan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan serta pemanfaatan SDA, termasuk energi berbasis lingkungan, 

dengan penerapan kebijakan sebagai berikut: 

 Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal di seluruh areal kawasan 

hutan yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai untuk mendukung fungsi 

produksi, lindung dan konservasi; 

 Meningkatkan kapasitas pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sehingga 

mampu melakukan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, 

pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, 

serta perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati dalam ekosistem hutan; 

 Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk 

masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan; 

 Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan di daerah 

serta penegakan hukum lingkungan; 

 Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui,  (i) pengendalian pencemaran limbah 

ke badan air dan kerusakan sumberdaya air; (ii) penurunan beban pencemaran dari 

limbah domestik; (iii) peningkatan mutu dan kelas air; (iv) pemulihan badan air 

(sungai, situ/embung, waduk); (v) Revitalisasi danau Limboto; (vi) pengendalian 

pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan; (vii) 

peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca; dan (viii) peningkatan tutupan 

lahan/hutan; 

 Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang; 

 Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini 

dalam menghadapi bencana; 
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 Melakukan edukasi dan penguatan kapasitas kelembagaan, SDM seta masyarakat 

tentang pengurangan risiko bencana; 

 Meningkatkan partisipasi dan peran serta multi-pihak dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana dan rekonstruksi pasca bencana; 

 Mengurangi area rawan genangan melalui solusi struktural pengendalian banjir, dan 

pengamanan pantai serta penataan kawasan daerah tangkapan air (DTA) dan sepadan 

sungai, danau, dan pantai. 

5. Sasaran; Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah 

Strategi yang dilakukan adalah Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, 

layanan E-Government dan komunikasi informatika di daerah dengan kebijakan : 

 Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi 

untuk penguatan konektivitas daerah, mendukung investasi pada koridor ekonomi dan 

pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi (pertanian, 

perikanan, pariwisata); 

 Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kesadaran dalam penyelenggaraan 

transportasi; 

 Mempercepat implementasi e-Government di seluruh instansi pemerintah dan 

mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK  di masyarakat; 

 Mendorong percepatan dan pengembangan infrastruktur strategis nasional di Provinsi 

Gorontalo (jalan dan jembatan, bandara, pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal 

perintis, bus, serta kereta api). 

 Penyediaan tanah/lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan 

kepentingan pemerintahan. 

6. Sasaran; Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan 

Berkeadilan 

Strategi yang diterapkan dalam mencapai sasaran ini adalah peningkatan kualitas dan 

kuantitas Koperasi dan UKM, pengembangan sarana distribusi barang dengan menjaga 

stabilitas harga, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, menjamin 

pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik dan mengembangkan perekonomian 

masyarakat yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan 

pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara kawasan strategis, daerah 

transmigrasi dan desa tertinggal, pembangunan sarana prasarana untuk peningkatan 

ekonomi dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan di desa serta dukungan 

percepatan pembangunan desa tertinggal yang dialokasikan melalui bantuan langsung 

Pemerintah Provinsi ke Pemerintah kabupaten/Desa serta mengupayakan peningkatan 

pendapatan daerah. 

Kebijakan yang dilakukan melalui: 

 Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan iklim usaha UKM dan 

koperasi; 
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 Perluasan akses UKM dan koperasi ke sumber-sumber pembiayaan melalui penguatan 

kelembagaan UMKM dan koperasi serta jangkauan dan pemasaran produk UKM dan 

koperasi; 

 Pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi mengacu kepada 

standar yang dikembangkan industri; 

 Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang 

harmonis; 

 Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa tertinggal dalam rangka 

meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan 

keterkaitan antarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses 

permodalan, inovasi, dan pemasaran; 

 Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan kawasan strategis serta antara desa 

tertinggal melalui pembangunan sarana dan prasarana, seperti: peningkatan akses 

jalan, jembatan ke sentra produksi pertanian dan perikanan; 

 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Iptek, dan kapasitas tata kelola 

kelembagaan pemerintah desa tertinggal meliputi aspek peningkatan aparatur 

pemerintah desa, kelembagaan dan keuangan desa; 

 Penguatan kelembagaan dan SDM unit-unit yang menjadi sumber pendapatan daerah 

dan peningkatan infrastruktur unit yang menjadi sumber pendapatan daerah, dan; 

 Peningkatan investasi melalui promosi, pemutakhiran data potensi investasi, publikasi 

dan penyebaran informasi potensi daerah. 

7. Sasaran; Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan 

Strategi yang dilakukan adalah dengan memperkuat pemenuhan hak dasar seluruh 

penduduk untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, pelaksanaan 

pendidikan menengah universal dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran di seluruh satuan pendidikan (yang didukung 

oleh pemantapan penjaminan mutu dan penguatan sistem penilaian pendidikan serta 

peningkatan mutu pendidik dan memperkuat tata kelola dan peningkatan efisiensi 

pembiayaan pendidikan agar seluruh sumberdaya pendidikan dapat dimanfaatkan secara 

efektif dan efisien), serta meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan 

menumbuhkan budaya dan prestasi olahraga. 

Kebijakan pembangunan dalam pencapaian sasaran ini adalah: 

 Meningkatkan layanan pendidikan menengah dan khusus yang berkualitas, 

peningkatan kredibilitas sistem ujian nasional dan pemanfaatan hasil ujian untuk 

pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan. 

 Melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas, melalui 

peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum 

memiliki satuan pendidikan menengah (pembangunan unit sekolah baru dan 

penambahan ruang kelas baru); Penyediaan Prodira bagi seluruh siswa; Pendidikan 

karakter dan pendidikan vokasi. 
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 Meningkatkan profesionalisme, kualitas, akuntabilitas dan kesejahteraan guru, dan 

pemerataan distribusi guru. 

 Mewujudkan perpustakaan sebagai sumber jasa informasi yang 

mampu menyajikan informasi dengan cepat terutama di bidang ilmu pengetahuan, 

teknologi dan karya budaya. 

 Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan di bidang sosial, politik, 

ekonomi, budaya, dan agama; mengembangkan potensi pemuda dalam 

kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; 

Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan 

penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu. 

8. Sasaran; Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat 

Strategi yang diterapkan dalam pencapaian sasaran adalah meningkatkan akses 

pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta 

pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar. 

Kebijakan pembangunan dalam pencapaian sasaran ini adalah: 

 Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat melalui peningkatan cakupan, 

mutu dan keberlangsungan upaya pengelolaan kesehatan ibu, bayi (khususnya 

masalah stunting), balita, remaja, usia kerja dan lansia, pencegahan dan pengendalian 

penyakit, pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 

terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan,  yang didukung dengan 

perlindungan pelayanan kesehatan universal melalui Jamkesta, dan pemenuhan 

kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta meningkatkan responsivitas 

terhadap krisis kesehatan; 

 Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang 

untuk mengurangi resiko drop-out, dan peningkatan penggunaan metode jangka 

pendek dengan memberikan informasi secara kontinyu untuk keberlangsungan ber-

KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan, peningkatan pelayanan dan penanganan 

KB pasca persalinan, pasca keguguran dan penanganan komplikasi dan efek samping. 

9. Sasaran; Meningkatnya Pembangunan Budaya dan Imtaq 

Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan strategi mewujudkan pembangunan agama dan 

budaya melalui pelestarian budaya, pemeliharaan sejarah dan cagar budaya, dan 

pelayanan keagamaan adat dan budaya. 

Kebijakan yang akan dilakukan adalah: 

 Peningkatan potensi nilai informasi dan promosi warisan budaya serta 

pemanfaatannya dan pendayagunaan warisan budaya untuk kesejahteraan rakyat; 

 Peningkatan kegiatan keagamaan dan dukungan terhadap fasilitas sarana tempat 

ibadah serta pusat pendidikan keagamaan melalui bantuan keagamaan. 
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10.  Sasaran; Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan 

Strategi yang akan dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah penyelenggaraan 

perlindungan sosial yang komprehensif dan mengurangi kesenjangan akses pelayanan 

dasar. 

Kebijakan yang akan dilakukan adalah: 

 Peningkatan kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak, penyandang 

disabilitas, dan/atau lansia; Perluasan kepesertaan jaminan sosial yang terintegrasi 

dengan SJSN; Peningkatan layanan dan manfaat yang lebih komprehensif melalui 

peningkatan kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan 

layanan kesehatan; pemberian tambahan pangan untuk menjamin pertumbuhan dan 

gizi  serta Penguatan institusi implementasi jaminan sosial, termasuk pengembangan 

sistem monitoring dan evaluasi terpadu. 

 Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada 

paket pelayanan dasar minimal yaitu kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan 

infrastruktur dasar untuk masyarakat miskin dan rentan termasuk masyarakat 

penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

 Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin dalam pengelolaan potensi ekonomi 

lokal untuk menciptakan penghidupan yang layak dan berkelanjutan; Pengembangan 

usaha sektor pertanian, khususnya bagi petani miskin perdesaan melalui peningkatan 

produksi petani, mengoptimalkan supply chain (para pihak yang terlibat dalam proses 

produksi), serta membuka akses pada pasar dan lembaga keuangan; meningkatkan 

akses masyarakat miskin dan usaha mikro kepada sumber pembiayaan, penerapan 

teknologi, pelatihan (keterampilan kewirausahaan, keterampilan teknis), 

pendampingan dan peningkatan diversifikasi usaha (off-farm) dalam rangka 

pengembangan ekonomi lokal. 

11. Sasaran; Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Air Minum, Sanitasi yang 

Layak dan Kawasan Pemukiman 

Strategi yang akan dilaksanakan adalah dengan peningkatan peran pemerintah daerah 

dalam menyediakan hunian layak melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas; 

penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan 

pengembangan perumahan. Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan 

akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan 

terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. 

12. Sasaran; Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih 

Strategi untuk pencapaian sasaran, yaitu dengan penguatan kapasitas pengelolaan 

reformasi birokrasi, peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang transparan, 

kompetitif untuk pelayanan publik dan pembangunan. 

Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan: 



   RKPD    PROVINSI GORONTALO 2021 
 

IV-13 

 
Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 

 

 Meningkatkan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi berdasarkan Grand Design 

dan Road Map yang telah dirumuskan; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada 

seluruh instansi; 

 Pengendalian jumlah dan distribusi pegawai; penerapan sistem rekrutmen yang 

transparan yang berbasis IT; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat; 

penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi; 

penerapan sistem manajemen kinerja pegawai. 

 Penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan 

antara pemerintah dan swasta; peningkatan pelayanan publik yang lebih terintergrasi; 

penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; mendorong 

inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan 

pelayanan perizinan (PTSP); pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam 

perencanaan dan penganggaran; serta penguatan kapasitas pengendalian kinerja 

pelayanan publik, yang meliputi monitoring dan evaluasi serta pengawasan oleh 

masyarakat. 

 Peningkatan kapasitas manajemen kinerja pembangunan melalui penguatan kualitas 

perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta penguatan penataan 

ruang, penyusunan dan pelaksanaan RAD-GRK, RAD SDGs; penguatan pengendalian 

kinerja pembangunan daerah yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengawasan 

yang efektif dan terintegrasi disertai penguatan sistem pemberian penghargaan dan 

sanksi terhadap kinerja pembangunan; peningkatan kapasitas pemerintah dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah; peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah; 

dan peningkatan kualitas regulasi daerah. 

 Peningkatan percepatan pencapaian Indeks Kesetaraan dan keadilan Gender dengan 

fokus penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), regulasi, dan 

pemberdayaan perempuan dalam bidang hukum politik serta ekonomi, Peningkatan 

pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kab/Kota Layak anak 

dan Peningkatan pemenuhan hak perempuan dengan fokus pada pencegahan 

perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan 

hukum secara khusus pada Kab/Kota dengan tingkat kerentanan tinggi, serta 

peningkatan kerjasam antar pelaku dan lembaga dalam perlindungan perempuan dan 

anak; 

 Peningkatan  iklim demokrasi yang kondusif dan beradab serta meningkatkan 

keamanan dan ketertiban daerah melalui: pelaksanaan komitmen kebangsaan dengan 

memperhatikan nilai-nilai lokal, meningkatkan kerukunan beragama dengan 

memperhatikan kesetaraan, keterwakilan, partisipasi etnis; penguatan karakter dan 

wawasan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila; penguatan kelembagaan dialog 

dalam pemantapan demokrasi dan penanganan konflik/kewaspadaan dini di 

masyarakat; penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan 
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konflik; penguatan koordinasi pelaksanaan komitmen kebangsaan; dan menjaga 

ketertiban dan keamanan daerah. 

 Membangun kemitraan dan kerjasama dengan meningkatkan hubungan kerjasama 

dan kemitraan antara pemerintah dan pemerintah daerah lainnya; membangun 

hubungan kemitraan untuk pembangunan daerah dengan lembaga-lembaga nasional 

maupun international. 

 Meningkatkan pelaksanaan riset pada bidang-bidang yang menjadi keunggulan 

daerah, seperti pertanian dan pangan, energi baru dan terbarukan, peningkatan 

kualitas dan kuantitas SDM iptek serta mengupayakan penyediaan sarana prasarana 

iptek. 

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang disajikan dengan cukup terperinci sebagai pendetilan 

dari Visi dan Misi, dirumuskan dan ditetapkan kebijakan utama pembangunan daerah yang 

menjadi arahan fokus dan titik berat dalam pendanaan pembangunan, yang dipopulerkan 

dengan Delapan Prioritas Daerah (8 PD), yaitu: 

1. Pendidikan yang berkualitas; Setelah sukses dengan “Prodira” maka langkah 

selanjutnya adalah meningkatnya kualitas akses layanan dan mutu pendidikan serta 

kualifikasi tenaga pengajar dengan target akhir kualitas sumberdaya manusia yang 

memiliki daya saing secara global 

2. Kesehatan yang prima; Setelah sukses dengan “JAMKESTA” maka langkah selanjutnya 

adalah meningkatnya kualitas layanan dan prasarana kesehatan agar lebih prima dan 

mengcover seluruh masyarakat Gorontalo. 

3. Infrastruktur lebih merata; Setelah sukses dengan pembangunan infrastruktur dasar, 

dukungan pelayanan transportasi, penyediaan energy serta air bersih maka selanjutnya 

adalah meningkatnya sarana prasarana dipedesaan dan kota secara adil dan lebih merata, 

serta layanan teknologi informasi yang lebih menjangkau seluruh masyarakat Gorontalo. 

4. Ekonomi yang lebih meningkat; Untuk ekonomi rakyat langkah periode berikutnya 

adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap 

meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan serta bertumpu 

pada sector pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan berbasis komoditas 

unggulan. 

5. Pemerintah yang lebih melayani; melakukan reformasi birokrasi yang focus pada 

upaya menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan professional 

serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah serta lebih aman. 

6. Agama dan Budaya lebih semarak; Sebagai daerah dengan filosofi “adat bersendikan 

syara, syara bersendikan kitabullah” maka peningkatan minat masyarakat terhadap 

terhadap pelestarian budaya daerah dan meningkatnya ketaqwaan dan kerukunan umat 

beragam serta dukungan pemerintah terhadap semua kegiatan budaya dan keagamaan 

agar lebih semarak. 
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7. Pariwisata yang lebih mendunia; Perbaikan infrastruktur sector pariwisata agar 

memenuhi standar International dengan target meningkatnya kunjungan wisatawan local 

dan international. 

8. Lingkungan yang lebih lestari; Program ini diorientasikan pada pengelolaan berbagai 

potensi sumberdaya alam, terutama pariwisata, pertanian, kelautan, pertambangan yang 

ramah lingkungan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan yang paling 

utama tetap mengutamakan kelestarian lingkungan. 

 

4.2  Prioritas Pembangunan Tahun 2021 

Prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun 2021 adalah penjabaran berupa strategi arah 

kebijakan yang dirumuskan dalam rangka menentukan arah pembangunan pada tahun 2021, 

di sektor-sektor pembangunan yang diproyeksikan akan berkontribusi optimal dalam 

pencapaian target daerah serta target sektoral. Perumusan prioritas dan sasaran 

pembangunan sebelumnya diawali dengan indentifikasi permasalahan yang dihadapi Provinsi 

Gorontalo di tahun 2019. 

 

4.2.1  Permasalahan di Tahun 2019 

Dalam konteks periode pembangunan lima tahunan Provinsi Gorontalo, yang tercantum dalam 

RPJMD 2017-2022, identifikasi permasalahan secara eksplisit telah dielaborasi berdasarkan 

masing-masing Misi Pembangunan (5 Misi Pembangunan) dan diuraikan secara rinci pada Bab 

II (Sub-Bab  2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan 

dan Realisasi RPJMD). 

Berdasarkan data hasil capaian di tahun 2019 tersebut, dengan analisis yang empiris dan 

mempertimbangkan situasi dan kondisi riil di lapangan, maka dapat diekstraksi informasi 

permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Gorontalo di tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

1. Rendahnya produktivitas, manajemen kelembagaan, akses permodalan dan pemasaran 

produk UMKM 

Produktivitas di sektor pertanian di tahun 2019 masih cukup rendah. Hal ini relevan 

dengan manajemen pengelolaan dan kelembagaan yang juga masih belum optimal. Akses 

permodalan yang ditawarkan dari perbankan masih rendah, terhambat prosedural dan 

persyaratan yang dirasa memberatkan oleh para petani. Jangkauan produk-produk UMKM 

lokal masih cukup jauh dari pasar yang ada, sehingga siklus jual-beli tidak optimal untuk 

menjalankan roda perekonomian. 

2. Nilai Tukar Petani (NTP) masih rendah, kemiskinan di sektor pertanian masih tinggi 

NTP di Provinsi Gorontalo di tahun 2019 masih cenderung rendah, sehingga berkontribusi 

terhadap tingginya tingkat kemiskinan di kalangan para petani. Hal ini disebabkan oleh 

rendahnya kuantitas dan kualitas dari hasil pertanian yang diperoleh. Dukungan dari 

kinerja irigasi turut menyumbang terhadap rendahnya produktivitas ini. Sebagian besar 

sistem irigasi belum didukung oleh supply air yang memadai. Masih banyak sistem irigasi 

tidak terhubung secara optimal dengan waduk/bendungan yang dibangun. 
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3. Daya saing infrastruktur Provinsi Gorontalo masih rendah 

Study yang dilakukan oleh salah satu mitra pembangunan di Provinsi Gorontalo, lembaga 

donor yang berasal dari Canada yaitu General Affairs Canada (GAC), dengan program 

NSLIC/NSELRED yang mengambil lokasi di Gorontalo, diperoleh hasil bahwa kondisi 

pembangunan infrastruktur di Gorontalo masih menunjukkan daya saing yang rendah. Hal 

ini patut mendapatkan perhatian lebih, mengingat infrastruktur adalah salah satu sektor 

prioritas pembangunan. 

4. Kualitas Sumber Daya Manusia masih rendah 

Kualitas SDM di Gorontalo dapat dikatakan masih rendah. Informasi yang diperoleh dari 

data Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan 

bahwa derajat pendidikan kelompok masyarakat tenaga kerja yang tersebar di Gorontalo 

masih dihuni oleh para lulusan Sekolah Dasar (SD). Persmasalahan terkait lainnya yaitu 

lapangan pekerjaan yang tersedia tidak link-and-match dengan SDM yang ada. Hal ini 

tidak sejalan dengan semangat pembangunan SDM melalui pendidikan vokasi, sehingga 

angka pengangguran kelompok masyarakat lulusan SMK masih banyak yang menganggur. 

5. Kualitas pariwisata masih rendah 

Pariwisata di Gorontalo masih belum maksimal dalam menarik minat wisatawan, baik 

wisatawan nusantara maupun mancanegara. Beberapa hal yang menyebabkan ini terjadi 

antara lain integrasi antar sektor pembangunan dalam mendukung pariwisata belum 

optimal dilakukan. Kolaborasi antar stakeholder pariwisata juga belum solid. Promosi yang 

tidak tepat sasaran juga berkontribusi besar dalam hal ini. Strategi promosi yang 

diterapkan selama ini terbukti belum bisa Meningkatkan minat masyarakat untuk 

berkunjung ke Gorontalo. SDM pariwisata di Gorontalo juga belum mumpuni dalam 

mengawal pembangunan pariwisata di Gorontalo. 

6. Kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan masih rendah, mitigasi kebencanaan 

masih rendah 

Rendahnya awareness masyarakat terkait kelestarian lingkungan menjadi PR tersendiri 

bagi pemerintah. Hal-hal kecil dalam melestarikan lingkungan seharusnya sudah mulai 

tersosialisasi ke masyarakat. Seluruh masyarakat harus bisa diajak untuk terlibat aktif 

dalam mengawal isu ini.  

Gorontalo adalah salah satu daerah yang dilalui patahan/sesar, sehingga potensi gempa 

tektonik cukup besar untuk terjadi. Hal ini tidak bisa dihindarkan, olehnya yang dapat 

dilakukan oleh pemerintah yaitu Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih tanggap 

dan responsif dalam menghadapi bencana yang bisa terjadi kapan saja. 

4.2.2 Internalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) 

Amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) 

menjadi dasar dalam menginternalisasi kebijakan pembangunan berkelanjutan ke dalam 

kebijakan pembangunan daerah. 
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TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan 

masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) 

Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air 

Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan 

Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya 

Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi 

yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) 

Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) 

Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. 

TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium 

Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara 

baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada 

hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, 

Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar. 

Provinsi Gorontalo sebagai salah satu wilayah otonom yang merupakan bagian dari Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, memiliki tanggung jawab dan komitmen yang sangat kuat 

dalam mendukung pencapaian taget tujuan MDGs dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) nasional ke depan.  Komitmen 

implementasinya didasarkan pada kemampuan dan komitmen kuat daerah dalam 

merealisasikan seluruh target tersebut sampai tahun 2030 dalam upaya mensejahterakan 

masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan 

perempuan, kesehatan dan kelestarian lingkungan. 

Pada tahun 2018, Provinsi Gorontalo telah merampungkan penyusunan Rencana Aksi Daerah 

(RAD) SDG’s yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 tahun 2018 Tentang 

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkenjutan Di Provinsi Gorontalo sebagai  dokumen 

rencana kerja 5 (lima) tahunan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-

2022 yang merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Provinsi Gorontalo tahun 2005-2025, dan merupakan merupakan dokumen perencanaan 

untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Organisasi Pemerintah 

Daerah (OPD). Selain itu juga diuraikan kebijakan berdasarkan program, kegiatan, dan 

indikator kegiatan untuk masing-masing program yang tercantum dalam dokumen 

perencanaan lainnya seperti Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD). Dengan rencana aksi daerah tersebut diharapkan pihak-pihak terkait ditingkat daerah 

maupun nasional, memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran 

program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran TPB/SDGs secara bersama. 

Dengan munculnya pendemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, maka 

sudah barang tentu akan berdampak pula pada pencapaian tujuan-tujuan yang sudah 

ditetapkan sebelumnya dengan dimensi ruang dan waktu yang terukur. Dari 17 Tujuan yang 
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hendak dicapai, masing-masing menderita dampak yang berbeda-beda, sesuai dengan kadar 

dan tingkat keberhasilan yang ditentukan. Secara umum dalam skala global, dampak dari 

Covid-19 terhadap masing-masing Tujuan dapat dijabarkan sebagai berikut, di antaranya: 

 Tujuan Tanpa Kemiskinan 

Pada Tujuan pertama ini ketahanan kelas menengah perlu mendapat perhatian lebih, 

karena setengah dari konsumsi dan pajak nasional ditopang dan dibayarkan oleh kelas 

menengah. Penurunan kesejahteraan terjadi di semua kelompok pendapatan, konsumsi 

per kapita rata-rata seluruh desil mengalami penurunan. 

 Tujuan Tanpa Kelaparan 

Pada Tujuan ini, aspek Pangan dan Gizi yang merupakan aspek yang paling berkontribusi 

terhadapnya dapat dikatakan sedang menghadapi krisis. Oleh karena menurunnya 

aktivitas ekonomi (kendapa proses produksi, PHK), menurunnya daya beli masyarakat 

(penurunan pendapatan masyarakat, kemiskinan meningkat), dan terganggunya lalu 

lintas transportasi dan logistik (rantai pasok pangan dan akses pangan terkendala), 

mengakibatkan penurunan ketahanan pangan, penurunan akses dan kualitas konsumsi 

pangan, serta menurunnya produktivitas SDM Pertanian (penurunan NTP dan pendapatan 

produsen pangan skala kecil). 

 Tujuan Kehidupan Sehat dan Sejahtera 

Isu strategis pada Tujuan ini yaitu manajemen data kasus kurang sistematis. Data yang 

terlaporkan belum merupakan cerminan kondisi aktual. Pemilahan data yang terkumpul 

belum maksimal (misal: gender, usia, dst). Kemudian kapasitas tes untuk deteksi Covid-

19 yang masih sangat terbatas. Eksekusi peningkatan kualitas fasilitasi kesehatan dan  

pengadaan alat kesehatan cenderung lambat. 

 Tujuan Pendidikan Berkualitas 

Aspek yang paling terdampak pada Tujuan ini adalah outcome/hasil belajar siswa. Hal 

tersebut dapat memberikan efek tidak langsung terhadap peningkatan tingkat drop out, 

kemampuan membaca dan berhitung menurun. Kendala utama yang menjadi penyebab 

yaitu penerapan kebijakan belajar jarak jauh melalui mekanisme daring (online). 

Kebijakan ini dalam prosesnya mengalami beberapa hambatan, yaitu tenaga pendidik 

yang belum siap dalam menyusun materi pembelajaran jarak jauh, cakupan akses internet 

yang belum menjangkau seluruh pelosok negeri, serta infrastruktur IT dan biaya internet 

yang memberatkan sebagian besar keluarga miskin dan rentan. 

 Tujuan Kesetaraan Gender 

Dampak yang dirasakan dalam rangka kampanye pengarus utamaan gender adalah pada; 

(1) Layanan Deteksi Dini; perempuan dan kelompok rentan memiliki beban yang kian 

berat dengan berlakunya pembatasan sosial dan kondisi keterbatasan ekonomi. (2) Akses 

Layanan kesehatan reproduksi serta (3) beban perempuan dalam rumah tangga yang 

semakin berat selama masa karantina di rumah. 
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 Tujuan Energi Bersih dan Terjangkau 

Komoditas energi populer di awal abad ini, yaitu bahan bakar berbasis fosil secara global 

mengalami penurunan harga cukup tajam. Hal ini disebabkan oleh perlambatan aktivitas 

ekonomi sehingga berimbas permintaan terhadap bahan bakar turun. Hal ini terjadi juga 

di Indonesia, dengan situasi yang hampir sama. Pencapaian energi bersih dan terjangkau 

melalui pemberdayaan Energi Baru Terbarukan (EBT) akan menemui tantangan yang 

cukup hebat dikarenakan harga bahan bakar fosil yang masih sangat diakrabi masyarakat 

luas mengalami penurunan harga. 

 Tujuan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi nasional secara sudah barang tentu mengalami penurunan. Pada 

triwulan I tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan baik dibandingkan 

dengan TW I tahun 2019 (Y-on-Y) maupun dibandingkan dengan TW IV Tahun 2019 (Q-

to-Q). hal ini dikarenakan semua pelaku ekonomi terdampak oleh pandemic Covid-19 ini. 

(1) Rumah tangga; pendapatan berkurang dikarenakan PHK dan/atau pembatasan 

pergerakan, daya beli menurun, harga barang harian cenderung naik. (2) Badan Usaha; 

permintaan barang dan jasa mengalami penurunan baik perdagangan domestic maupun 

aktivitas ekspor impor, harus mengambil kebijakan PHK terhadap karyawan, hingga 

gangguan rantai pasok. (3) Pemerintah; pendapatan negara mengalami penurunan 

sebagai dampak turunnya aktivitas ekonomi dan harga komoditas global. (4) Lembaga 

Keuangan; terjadi volatilitas di pasar keuangan, nilai tukar rupiah terdepresi, hingga 

perbankan dan lembaga keuangan lainnya berpotensi mengalami permasalahan likuiditas 

dan insolvency. 

 

4.2.3  Internalisasi Pengarus Utamaan Gender (PUG) 

Mandat untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh semua 

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi 

Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 

Pembangunan Nasional. Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG, pada tahun 2012 

diluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan, 

Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) melalui Surat Edaran Menteri Negara 

PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara PP 

dan PA. Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa juga menyatakan pentingnya PUG dalam 

pembangunan dan pemerintahan desa. 

Sebagai upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam lima tahun ke depan, maka 

dilakukan melalui:  

1. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, dilakukan 

melalui: (1) Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang 

tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi 

perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (2) Perlindungan hukum dan pengawasan 

pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan; serta (3) 



   RKPD    PROVINSI GORONTALO 2021 
 

IV-20 

 
Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 

 

Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan, yang mencakup 

layanan pengaduan, penegakan dan bantuan hukum. 

2. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, 

kebijakan yang dilakukan adalah: (1) Peningkatan pemahaman dan komitmen para 

pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam 

berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan di daerah; (2) Penerapan 

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) diberbagai bidang 

pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; Peningkatan partisipasi dan kesempatan 

dalam pengambilan keputusan dalam kehidupn politik, ekonomi dan masyarakat, dan (3) 

Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender. 

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan 

dari berbagai tindak kekerasan, dilakukan melalui: (1) Peningkatan kapasitas SDM 

lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi SKPD Provinsi dan 

Pemerintah kabupaten/Kota tentang penerapan PUG dan perlindungan perempuan dari 

berbagai tindak kekerasan, termasuk data terpilah; (2) Penguatan mekanisme koordinasi 

antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha dalam 

penerapan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (3) 

Penguataan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan 

tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat; (4) Penguatan sistem 

penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, 

pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan, seperti publikasi 

indeks kesetaraan dan keadilan gender sampai kabupaten/kota sebagai basis insentif dan 

disinsentif alokasi dana desa; serta (5) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

dan hasil PUG, termasuk PPRG. 

 

4.2.4 Internalisasi Rencana Aksi Nasional-Gerakan Rumah Kaca (RAN-GRK) 

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) diterbitkan sebagai 

Perpres No. 61/2011 menjabarkan target penurunan emisi GRK ke dalam 5 bidang/sektor 

utama, yaitu: (i) Kehutanan dan Lahan Gambut, (ii) Pertanian; (iii) Energi dan Transportasi; 

(iv) Industri, serta (v) Pengelolaan Limbah. Kegiatan yang diidentifikasi terdiri atas: 66 

kegiatan inti, 66 kegiatan pendukung, dan 24 kegiatan tentang pendataan di bidang informasi 

perubahan iklim, lingkungan hidup, kelautan dan data lintas bidang. Perpres No. 61/2011 

tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK tersebut diluncurkan pada tanggal 28 

Oktober 2011 di Jakarta oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 

yang dihadiri pula oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan 

Kementerian/Lembaga terkait, serta mitra pembangunan. 

Sesuai amanat Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah yang tertuang 

dalam Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan 

Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) pada tahun 2010, khususnya pasal 8 ayat 1, yang meminta 

Pemerintah Provinsi untuk menyusun Rencana Aksi Daerah dalam upaya untuk mengurangi 
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emisi Gas Rumah Kaca yang terjadi di daerah (dokumen perencanaan RAD GRK). Penyusunan 

RAD-GRK telah diinisiasi beberapa waktu setelah ditetapkannya RAN-GRK, dengan ditetapkan 

melalui Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2012. Update data termutakhir terkait substansi 

GRK dituangkan dalam revisi RAD-GRK pada tahun 2019. Pemutakhiran dilakukan setelah 

melalui serangkaian diskusi dengan berbagai pihak seperti para ahli dari berbagai perguruan 

tinggi, lembaga non pemerintah, Kementerian/Lembaga, dan terutama dengan pemerintah 

daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. 

Internalisasi RAD-GRK Provinsi Gorontalo ini diharapkan dapat mendorong penyesuaian arah 

kebijakan perencanaan daerah dalam merespon dan mengurangi dampak perubahan iklim. 

Selain itu juga dapat menjadi acuan resmi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menentukan prioritas program pembangunan, terutama 

kegiatan inti dan kegiatan pendukung sesuai dengan tugas dan fungsi bidangnya dalam 

merespon pengurangan emisi GRK. 

 

4.2.5 Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

Tahun 2020 ini umat manusia diseluruh penjuru dunia digoncang dengan adanya pendemi 

Virus Corona (Covid-19). Pendemi ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan 

menimbulkan banyak kepanikan. Sejak diumumkan sebagai pandemi oleh WHO pada awal 

Maret 2020, sendi-sendi kehidupan manusia terpaksa harus mulai menanggung kesengsaraan 

akibat efek negatif yang dibawa serta. Tidak terelakkan pandemi ini juga membawa dampak 

luar biasa kepada Indonesia.  

Terhadap sektor kesehatan, virus ini seakan membuka mata kita semua bahwa segitu 

lemahnya sektor kesehatan Indonesia dalam manangani sebuah pandemi. Akses dan kualitas 

yang selama ini dibangga-banggakan ternyata masih belum cukup dalam mengantisipasi 

pandemi yang bisa muncul kapan saja tanpa peringatan. Fasilitas kesehatan yang tersedia 

ternyata masih butuh untuk ditingkatkan lagi, baik kuantitas maupun kualitasnya. Edukasi 

kepada masyarakat terkait kebersihan dan kesehatan mandiri dan keluarga, masih jauh dari 

target yang seharusnya sudah dilakukan sedari jauh-jauh hari. 

Terhadap sektor ekonomi, khusus perekonomian nasional, beberapa dampak negatif yang 

disebabkan oleh Covid-19, yaitu meningkatkan jumlah pengangguran, baik yang berasal dari 

sektor formal maupun informal, yang secara langsung juga berimplikasi terhadap peningkatan 

jumlah angka kemiskinan. Aktivitas perdagangan, baik ekspor maupun impor, juga mengalami 

penurunan disebabkan oleh pembatasan pergerakan masyarakat. Penurunan pendapatan 

juga dipastikan dialami oleh sebagian besar masyarakat, diakibatkan menurunnya harga 

komoditas barang. 

efek domino miss-match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dunia industri juga 

kemungkinan besar akan menjadi tantangan tersendiri. Metode pembelajaran jarak jauh yang 

diterapkan sekarang di dunia pendidikan, berpotensi menurunkan kualitas hasil pembelajaran 

dari siswa, yang disebabkan oleh segala ketidaksiapan dalam menjalani metode baru yang 

semuanya serba tiba-tiba. 
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4.2.6  Tema RKPD dan Fokus Pembangunan Tahun 2021 

Tema RKPD Provinsi Gorontalo untuk tahun 2021, merupakan rumusan solusi yang diperoleh 

dalam rangka menjawab permasalahan di seluruh sektor pembangunan yang ada di 

masyarakat pada tahun 2019. Potret realita di lapangan akan lebih kongkrit tergambar, saling 

berkorespondensi antara permasalahan dengan solusi yang dirumuskan. Tema RKPD 

merupakan gambaran dari fokus pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. 

Fokus pembangunan tersebut telah mempertimbangkan identifikasi permasalahan tahun 

2019, Tujuan dan Sasaran pembangunan 2021 yang mengacu pada arah kebijakan pada 

RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022, serta berpedoman pada RKP 2021 yang mengacu pada 

RPJMN 2020-2024. Perumusan Tema RKPD juga mempertimbangkan internalisasi Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) dan Pengarusutamaan Gender (PUG). Berdasarkan 

rujuan dan beberapa referensi tersebut, dirumuskan Tema untuk RKPD Provinsi Gorontalo 

Tahun 2021 adalah: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Tema yang ditetapkan tersebut kemudian dielaborasi lebih lanjut ke dalam 2 (dua) Unsur 

Tema, guna mendapatkan gambaran yang lebih kongkrit tentang fokus pembangunan yang 

akan dilaksanakan pada tahun 2021.  

Tema RKPD dan fokus pembangunan tahun 2021 yang diterjemahkan dalam Unsur Tema, 

benar-benar merupakan pengerucutan dari sekian banyak komponen pembangunan di 

daerah, dalam menyikapi pasca pandemi Covid-19 yang dengan optimis diperkirakan akan 

berakhir di tahun 2021 nanti, yaitu sektor Kesehatan dan Sektor Sosial Ekonomi. 

 

PENGUATAN SEKTOR 

KESEHATAN DAN 

PEMULIHAN KONDISI 

SOSIAL EKONOMI 

PENGUATAN SEKTOR 

KESEHATAN MELALUI 

OPTIMALISASI STANDAR 

PELAYANAN MINIMAL 

(SPM) 

TEMA 

PEMULIHAN KONDISI 

SOSIAL EKONOMI 

MELALUI PENGUATAN 

JARING PENGAMAN 

SOSIAL (JPS) DAN 

KETAHANAN EKONOMI 

UNSUR TEMA 1 UNSUR TEMA 2 

Gambar 4.2: Tema dan Unsur Tema RKPD Tahun 2021 
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Unsur tema 1: Penguatan Sektor Kesehatan Melalui Optimalisasi Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) 

Pada Unsur Tema ini fokus pembangunan dalam upaya penguatan sektor kesehatan terbagi 

dalam beberapa komponen, berikut Strategi dari masing-masing komponen tersebut, yakni: 

1. Penguatan Promosi Kesehatan melalui Kampanye GERMAS dan PHBS 

a. Penyebarluasan Informasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sampai ke seluruh 

lapisan masyarakat. 

b. Penguatan Kampanye GERMAS melalui aktivitas promotif dan preventif yang kreatif 

dan inovatif 

c. Menciptakan Perubahan Sosial yang lebih Terukur melalui pengembangan 

komunitas-komunitas olah raga (GGC, TGR, Riot, Freeletic, Kalistenik dll) 

2. Penguatan Pencegahan, Deteksi Dini dan Tatalaksana Penyakit yang menyebabkan 

terjadinya  resiko Krisis Kesehatan dan Kejadian Luar Biasa (KLB) 

a. Peningkatan sistem surveilans penyakit secara real time berbasis elektronik 

b. Peningkatan upaya pencegahan melalui edukasi pengurangan resiko krisis Kesehatan 

dan KLB 

c. Peningkatan upaya kesiapsiagaan dalam penemuan dan penanganan tatalaksana 

penyekit menular untuk memutus rantai pnyebaran penyakit. 

3. Penguatan Sumber Daya 

a. Peningkatan dan pemenuhan fasilitas layanan RSUD, Laboratorium Daerah serta 

penguatan Faskes layanan Primer sebagai ujung tombak penyelenggaraan layanan 

Kesehatan 

b. Pemenuhan Kebutuhan/Barang (Obat-obatan/vitamin/vaksin, APD sesuai jenis 

penyakit, Alat Pemeriksaan Fisik, Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen beserta 

wadah pengiriman spesimen, Tempat sampah biologis) 

c. Peningkatan kapasitas dan pemerataan distribusi SDMK sesuai kebutuhan 

Unsur tema 2: Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Melalui Penguatan Jaring 

Pengaman Sosial (JPS) dan Ketahanan Ekonomi 

Pada Unsur Tema ini fokus pembangunan dalam upaya pemulihan konsisi social ekonomi 

terbagi dalam beberapa komponen, berikut Strategi dari masing-masing komponen tersebut, 

yakni: 

1. Perluasan Program Perlindungan Sosial 

a. Peningkatan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui optimalisasi 

pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DTKS 

b. Integrasi data penerima bantuan, baik yang didanai melalui APBN, APBD Provinsi dan 

APBD Kabupaten/Kota, serta Dana Desa khususnya KK yang tidak termasuk ke dalam 

database 

c. Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi elektronik yang 

dapat menyajikan informasi data yang valid dan termutakhir sebagai basis data 
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penerima manfaat program bantuan sosial (Jaring Pengaman sosial) tingkat provinsi 

dan kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo. 

2. Pembangunan Sektor Pariwisata 

d. Penyiapan Destinasi Pariwisata yang memiliki daya tarik unggulan 

 Wisata minat khusus (Special Interest) 

 Underwater 

 Wisata domestik (antar kabupaten dan kota) 

e. Dukungan promosi dan pendampingan pengembangan destinasi Kab/Kota yang 

sejalan dengan inisiasi Geopark Gorontalo 

f. Pemberdayaan masyarakat/kelompok sadar wisata serta keterlibatan industri 

pariwisata 

g. Pengembangan industri kreatif potensial 

h. Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan  

 Kerjasama antar pelaku wisata  

 Kapasitas pramuwisata  

i. Standarisasi dan Sertifikasi Health and Hygiene (Sehat dan Higienis) bagi sumber 

daya pariwisata; Sarana transportasi, hotel/penginapan, restoran, dll) 

j. Mendorong Subisidi silang paket-paket pariwisata 

3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat 

a. Konsep Padat Karya Tunai sektor Pertanian; perbaikan jaringan irigasi tersier, 

pembuatan embung, jalan usahatani, atau irigasi perpipaan 

b. Konsep Padat Karya Tunai sektor Pangan, mencakup pembangunan gudang-gudang 

penyimpanan beras, pembangunan lantai jemur, optimalisasi pemanfaatan 

pekarangan  

c. Bantuan SAPRODI pertanian, peternakan, hortikultura dan perikanan 

d. Pelatihan untuk tenaga kerja formal dan informal 

e. Mempertahankan ketersediaan dan kestabilan harga pangan 

f. Penguatan belanja daring (online) 

4. Peningkatan Aktivitas Produksi 

a. Peningkatan input, budidaya dan pendampingan 

b. Mendorong ketersediaan benih lokal yang berkualitas (bersertifikasi) 

c. Substitusi impor pakan ternak melalui pengembangan industri pakan skala kecil 

d. Urban Farming (KRPL) 

e. Konsep Desa Mandiri 

f. Fasiitasi bisnis model di bidang pertanian 

g. Penguatan sistim rantai dingin 

h. Diversifikasi produk pertanian dan perikanan 

5. Peningkatan Harga Komoditas dan Nilai Tambah 

a. Hilirisasi melalui penyediaan sarana dan prasarana pasca panen  

b. Penguatan UMKM 
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c. Menciptakan produk subtitusi atas produk impor 

d. Optimasi peran Badan Usaha Milik Daerah/Desa (BUMD/Des) dalam menghidupkan 

perekonomian lokal. 

e. Afirmasi kebijakan terhadap produk UMKM lokal 

f. Promosi ekspor 

6. Efisiensi dan efektivits Belanja Pemerintah 

a. Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah 

b. Inovasi penyederhanaan birokrasi keuangan pemerintah 

c. Optimalisasi PBJ pemerintah dengan menggunakan produk lokal 

 Produk kuliner, alat pertanian, sarana produksi pertanian dll.  

 Diutamakan hasil karya perguruan tinggi/SMK/UMKM Lokal 

d. Optimalisasi pelaksanaan event pemerintah di dalam daerah 

e. Mempertahankan ketersediaan dan kestabilan harga pangan (supply-demand) 

f. Perbaikan dan penghematan subsidi 

7. Optimalisasi sumber pendapatan baru 

Mendorong inovasi dalam konsep dan/atau metode dari penyelenggaraan pemerintahan 

di lembaga pemerintah, di antaranya: 

a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

b. Balai Pengujian (pemeriksaan kesehatan, layanan limbah medis, pengolahan sampah 

dst) 

c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

 
 

 
 

Mengacu pada penjabaran Tema dan Unsur Tema beserta penjabaran dan Strategi dari 

masing-masing penjabaran dimaksud, maka dapat dipetakan bahwa untuk prioritas 

pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2021, Prioritas Daerah yang mendapatkan penguatan 

adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.3: Siklus Penguatan Ketahan Ekonomi 
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4.2.7 Program Prioritas Provinsi Gorontalo Tahun 2021 

Penentuan Program Pembangunan Daerah yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada 

tahun 2021 dirumuskan berdasarkan Tema RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021 yang 

sebelumnya telah ditetapkan. Program-program ini secara runut merupakan elaborasi 

langsung dari Prioritas Daerah yang memperoleh penguatan pada Tahun 2021. Adapun 

Program Pembangunan Daerah yang menjadi prioritas pada tahun 2021 adalah: 

No Program Prioritas Pembangunan SKPD Pelaksana 

Prioritas Daerah 1: Pendidikan yang Berkualitas 

Sasaran; Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan 

1. Program Pendidikan Menengah dan pendidikan khusus 

Dinas Pendidikan, 

Kebudayaa, Pemuda & 
Olahraga 

2. Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 
Dinas Pendidikan, 
Kebudayaa, Pemuda & 

Olahraga 

Prioritas Daerah 2: Kesehatan yang Prima 

Sasaran; Meningkatnya derajat kesehatan dan Gizi Masyarakat 

1. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan 

2. 
Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Maslah 
Kesehatan Jiwa 

Dinas Kesehatan 

3. Program Peningkatan Mutu Fasyankes Dinas Kesehatan 

PD 1: Pendidikan Berkualitas 

PD 2: Kesehatan Prima 

PD 3: Infrastruktur Merata 

PD 4: Ekonomi Kerakyatan 

PD 5: Pemerintah Melayani 

PD 6: Agama Budaya Semarak 

PD 7: Pariwisata Mendunia 

PD 1: Pendidikan Berkualitas 

PD 2: Kesehatan Prima 

PD 3: Infrastruktur Merata 

PD 4: Ekonomi Kerakyatan 

PD 5: Pemerintah Melayani 

PD 6: Agama Budaya Semarak 

PD 7: Pariwisata Mendunia 

Prioritas Daerah RPJMD 2017-2022 Prioritas Daerah RKPD 2021 

PD 8: Lingkungan Lestari PD 8: Lingkungan Lestari 

Gambar 4.4: Prioritas Daerah yang memperoleh penguatan pada Tahun 2021 
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5. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemeliharaan RS 
Dinas Kesehatan (RS 
Ainun Habibie) 

6. Peningkatan Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Medik RS 
Dinas Kesehatan (RS 
Ainun Habibie) 

Prioritas Daerah 3: Infrastruktur yang Lebih Merata 

Sasaran; Meningkatnya kualitas & kuantitas infrastruktur daerah 

1. Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 
Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

2. Program peningkatan layanan transportasi Dinas Perhubungan 

3. Program Peningkatan Kapasitas Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan 

4. 
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media 

Massa 
Diskominfo & Statistik 

5. Program Penyediaan Lahan untuk Kepentingan Umum 
Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang 

Sasaran; Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang 
layak dan kawasan pemukiman 

1. Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Sanitasi 
Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

2. 
Program Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat 
Miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak Pembangunan 
Provinsi 

Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Pemukiman 

3. Program Peningkatan Kawasan Permukiman 

Dinas Perumahan Rakyat 

dan Kawasan 
Pemukiman 

Prioritas Daerah : Ekonomi Kerakyatan yang Lebih Meningkat 

Sasaran; Meningkatnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB dan 
Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian & 
kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan petani/nelayan 

1. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah 
Dinas Koperasi, UKM, 
Perindustrian & 

Perdagangan 

2. Program Peningkatan Standarisasi Mutu Barang 
Dinas Koperasi, UKM, 
Perindustrian & 
Perdagangan 

3. 
Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran produksi 
perikanan 

Dinas Perikanan dan 

Kelautan 

4. Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan 
Dinas Perikanan dan 
Kelautan 

5. Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian Dinas Pertanian 

5. 
Program Peningkatan Produksi Pertanian/  populasi ternak 

Berkelanjutan 
Dinas Pertanian 

6. 
Program Penyediaan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, 
Utuh dan Halal (PAH ASUH) 

Dinas Pertanian 

7. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 
Dinas Perikanan dan 

Kelautan 

8. Program Pelayanan Sarana Produksi Perikanan 
Dinas Perikanan dan 
Kelautan 

9. Program Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan Dinas Pangan 

10. 
Program pengembangan distribusi, pemantauan dan 
stabilisasi harga serta penguatan cadangan pangan 

Dinas Pangan 

11. 
Program Pengembangan Diversifikasi Pangan dan 

Peningkatan Keamanan Pangan Segar 
Dinas Pangan 

12. 
Program Penyelidikan Pelayanan, Pembinaan dan 
Pengawasan, Pengendalian Air Tanah 

Dinas Penanaman Modal, 

ESDM dan Transmigrasi 
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Sasaran; Menurunnya tingkat kemiskinan 

1. Program Penanganan Fakir Miskin 

Dinas Sosial, 
Pemberdayaan 
Perempuan & 

Perlindungan Anak 

2. Program Pemberdayaan Sosial 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 
Perempuan & 
Perlindungan Anak 

3. Program Perlindungan dan Jaminan  Kesejahteraan Sosial 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 
Perempuan & 
Perlindungan Anak 

4. Program Rehabilitasi Sosial 

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 
Perempuan & 
Perlindungan Anak 

5. 
Program Pengembangan Perikanan Tangkap (Bantuan ikan 
untuk masyarakat Miskin) 

Dinas Perikanan dan 
Kelautan 

6. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan  Dinas Kesehatan 

7. 
Program Pendidikan Untuk Rakyat (Bantuan Studi bagi 
Mahasiswa Miskin) 

Dinas Pendidikan, 

Kebudayaan, Pemuda & 
Olahraga 

8. 
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan 
Ketenagalistrikan (penyediaan listrik RT tidak mampu) 

Dinas Penanaman Modal, 
ESDM dan Transmigrasi 

9. 
Program Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat 
Miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak Pembangunan 

Provinsi (Mahyani untuk Masyarakat Miskin) 

Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 

Pemukiman 

10. 
Program Pengembangan Ekonomi Produktif Masyarakat 
Miskin 

Dinas PMD, Administrasi 
Kependudukan dan 
Catatan Sipil 

Sasaran; Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif dan 

berkeadilan 

1. Program Pengembangan Koperasi dan UKM  
Dinas Koperasi, UKM, 
Perindustrian & 

Perdagangan 

2. Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah 

Dinas Koperasi, UKM, 

Perindustrian & 
Perdagangan 

3. 
Program Pengembangan dan Pengamanan  Perdagangan 

Dalam Negeri 

Dinas Koperasi, UKM, 
Perindustrian & 

Perdagangan 

4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 
Dinas Penanaman Modal, 

ESDM dan Transmigrasi 

5. 
Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Kerja, 
Latihan Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas 

Daerah 

Dinas Penanaman Modal, 

ESDM dan Transmigrasi 

Prioritas Daerah : Pariwisata yang Lebih Mendunia 

Sasaran; Meningkatnya Wisatawan Nusantara & Mancanegara 

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata 

2. 
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kelembagaan dan 

SDM Pariwisata  
Dinas Pariwisata 

3. Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata 

 

 

 

Tabel 4.2 
Program Prioritas RKPD Tahun 2021 
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4.2.7 Keselarasan Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah 

Keselarasan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 

merupakan cerminan dari harmonisnya arah pembangunan di pusat dan di daerah. Hal ini 

menjadi penting, agar pembangunan daerah tidak menuju ke arah yang berlawanan dengan 

terhadap arah pembangunan nasional. Adapun beberapa keselarasan perencanaan 

pembangunan Provinsi Gorontalo yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional 

dapat dicermati sebagai berikut: 

Keselarasan Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD 2017-

2022 Provinsi Gorontalo 

Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 

(Prioritas Nasional) 
Prioritas Daerah RPJMD 2017-2022 

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk 

Pertumbuhan yang Berkualitas dan 
Berkeadilan 

Ekonomi Kerakyatan yang Meningkat 

 Pariwisata lebih Mendunia 

Mengembangkan Wilayah untuk 
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin 

Pemerataan 

- 

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang 
Berkualitas dan Berdaya Saing 

Pendidikan yang Lebih Berkualitas 

 Kesehatan lebih Prima 

Revolusi Mental dan Pembangunan 
Kebudayaan 

Agama dan Budaya Lebih Semarak 

Memperkuat Infrastruktur untuk 

Mendukung Pengembangan Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar 

Infrastruktur lebih Merata 

Membangun Lingkungan Hidup, 
Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan 

Perubahan Iklim 

Lingkungan Hidup lebih Lestari 

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan 

Transformasi Pelayanan Publik 
Pemerintahan lebih Melayani 

 

 

 

Keselarasan Prioritas Pembangunan RKP 2021 dengan RKPD 2021 Provinsi 

Gorontalo 

Keselarasan prioritas pembangunan antara RKP 2021 dengan RKPD 2021 Provinsi Gorontalo 

merupakan keseragaman pola pikir dalam menentukan prioritas pembangunan mana yang 

mendapatkan penguatan pada Tahun 2021. Keseragaman tersebut dapat dicermati dalam 

tabel berikut ini: 

Prioritas Pembangunan yang mendapat penguatan pada Tahun 2021 

Prioritas Nasional Prioritas Daerah 

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk 

Pertumbuhan yang Berkualitas dan 
Berkeadilan 

Ekonomi Kerakyatan yang Meningkat 

Tabel 4.3 

Keselarasan Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD 2017-2022 
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 Pariwisata lebih Mendunia 

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang 
Berkualitas dan Berdaya Saing 

Pendidikan yang Lebih Berkualitas 

 Kesehatan lebih Prima 

Memperkuat Infrastruktur untuk 
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan 

Pelayanan Dasar 

Infrastruktur lebih Merata 

Membangun Lingkungan Hidup, 
Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan 
Perubahan Iklim 

- 

 

 

Keselarasan Program Prioritas RKP 2021 dengan RKPD 2021 Provinsi Gorontalo 

No 
Agenda 

Pembangunan 
Program Prioritas RKP 2021 

Program Prioritas RKPD 

Prov. Gorontalo 2021 

1 Memperkuat 

Ketahanan 

Ekonomi Untuk 

Pertumbuhan 

Yang Berkualitas 

Dan Berkeadilan 

Pemenuhan Kebutuhan 
Energi Dengan 

Mengutamakan Peningkatan 
Energi Baru Terbarukan 
(EBT) 

Program Penyelidikan 

Pelayanan, Pembinaan dan 

Pengawasan, Pengendalian 

Air Tanah 

Peningkatan 
Kuantitas/Ketahanan Air 

Untuk Mendukung 
Pertumbuhan Ekonomi 

Pengembangan Kinerja Air 

Minum dan Sanitasi 

Peningkatan Ketersediaan, 
Akses Dan Kualitas 

Konsumsi Pangan 

Peningkatan Nilai Tambah 

Hasil Pertanian 

 Program Peningkatan 

Produksi Pertanian/  populasi 
ternak Berkelanjutan 

 Program Penyediaan Pangan 

Asal Hewan yang Aman, 
Sehat, Utuh dan Halal (PAH 
ASUH) 

 Program Ketersediaan dan 

Penanganan Kerawanan 
Pangan 

 Program pengembangan 
distribusi, pemantauan dan 

stabilisasi harga serta 
penguatan cadangan pangan 

 Program Pengembangan 
Diversifikasi Pangan dan 

Peningkatan Keamanan 
Pangan Segar 

Peningkatan Pengelolaan 
Kemaritiman, Perikanan 

Dan Kelautan 

Program Optimalisasi 
Pengelolaan dan pemasaran 

produksi perikanan 

 Pembinaan dan Pengujian 
Mutu Hasil Perikanan 

 Program Pengembangan 
Perikanan Tangkap 

 Program Pelayanan Sarana 

Produksi Perikanan 

Tabel 4.4 

Keselarasan Prioritas Pembangunan RKP 2021 dengan RKPD 2021 
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 Program Pengembangan 

Perikanan Tangkap (Bantuan 

ikan untuk masyarakat 

Miskin) 

Penguatan Kewirausahaan, 
Usaha Mikro, Kecil 

Menengah (UMKM), Dan 
Koperasi 

Program Pengembangan 

Industri Kecil Menengah 

 Program Pengembangan 
Koperasi dan UKM  

 Program Pengembangan 

Usaha Kecil dan Menengah 
 

Peningkatan Nilai Tambah, 
Lapangan Kerja, Dan 

Investasi Di Sektor Riil, Dan 
Industrialisasi 

Peningkatan Nilai Tambah 

Hasil Pertanian 

 Program Peningkatan Kualitas 
dan Produktivitas Tenaga 

Kerja 

 Program Pelatihan Berbasis 
Kompetensi Tenaga Kerja, 
Latihan Transmigrasi dan 

Pengembangan Produktivitas 
Daerah 

 Program Peningkatan 

Standarisasi Mutu Barang 

Peningkatan Ekspor Bernilai 

Tambah Tinggi Dan 
Penguatan Tingkat 
Kandungan Dalam Negeri 

(TKDN) 

Program Peningkatan 

Standarisasi Mutu Barang 

 Program Pengembangan dan 
Pengamanan  Perdagangan 
Dalam Negeri 

Penguatan Pilar 

Pertumbuhan Dan Daya 
Saing Ekonomi 

Program Pengembangan 

Ekonomi Produktif 

Masyarakat Miskin 

 Program Pengembangan 
Pemasaran Pariwisata 

 Program Pengembangan 
Ekonomi Kreatif, 

Kelembagaan dan SDM 
Pariwisata  

2 Meningkatkan 

Sumber Daya 

Manusia Yang 

Berkualitas Dan 

Berdaya Saing 

Perlindungan Sosial Dan 

Tata Kelola Kependudukan 

Program Pengembangan 

Destinasi dan Industri 
Pariwisata 

Penguatan Pelaksanaan 
Perlindungan Sosial 

Program Penanganan Fakir 
Miskin 

 Program Pemberdayaan 
Sosial 

 Program Perlindungan dan 

Jaminan  Kesejahteraan 
Sosial 

 Program Rehabilitasi Sosial 

Peningkatan Akses Dan 
Mutu Pelayanan Kesehatan 

Program Jaminan 
Pemeliharaan Kesehatan 
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 Promosi kesehatan dan 
pemberdayaan masyarakat 

 Pencegahan, Pengendalian 

Penyakit dan Masalah 
Kesehatan Jiwa 

 Peningkatan Mutu Fasyankes 

 
Peningkatan Sarana 
Prasarana dan Pemeliharaan 

RS 

 Peningkatan Kemitraan dan 

Peningkatan Pelayanan Medik 
RS 

Peningkatan Pemerataan 

Layanan Pendidikan 
Berkualitas 

Program Pendidikan Untuk 

Rakyat (Bantuan Studi bagi 
Mahasiswa Miskin) 

 Pendidikan Menengah dan 
pendidikan khusus 

 Pembinaan Guru dan Tenaga 
Kependidikan 

Peningkatan Kualitas Anak, 

Perempuan Dan Pemuda 

Program Pengembangan 

Ekonomi Kreatif, 

Kelembagaan dan SDM 

Pariwisata 

Peningkatan Produktivitas 

Dan Daya Saing 

Program Peningkatan Kualitas 

dan Produktivitas Tenaga 
Kerja 

 Program Pelatihan Berbasis 
Kompetensi Tenaga Kerja, 

Latihan Transmigrasi dan 
Pengembangan Produktivitas 
Daerah 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memperkuat 

Infrastruktur 

Untuk 

Mendukung 

Pengembangan 

Ekonomi Dan 

Pelayanan Dasar 

Infrastruktur Pelayanan 

Dasar 

Penyelenggaraan Jalan dan 

Jembatan 

 
peningkatan layanan 
transportasi 

 
Peningkatan Kapasitas 
Keselamatan Transportasi 

 

Program Penyediaan Rumah 

Hunian Layak bagi 

masyarakat Miskin, Korban 

Bencana Provinsi dan dampak 

Pembangunan Provinsi 

(Mahyani untuk Masyarakat 

Miskin) 

Infrastruktur Ekonomi 

Penyediaan Rumah Hunian 

Layak bagi masyarakat 

Miskin, Korban Bencana 

Provinsi dan dampak 

Pembangunan Provinsi 

Infrastruktur Perkotaan 
Penyediaan Lahan untuk 

Kepentingan Umum 

 Peningkatan Kawasan 

Permukiman 
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Energi Dan 

Ketenagalistrikan 

Program Pembinaan dan 

Pengembangan Bidang Energi 

dan Ketenagalistrikan 

(penyediaan listrik RT tidak 

mampu) 

Transformasi Digital 
Pengembangan Komunikasi 

Informasi dan Media Massa 

4 Membangun 

Lingkungan 

Hidup, 

Meningkatkan 

Ketahanan 

Bencana, dan 

Perubahan Iklim 

Peningkatan Kualitas 
Lingkungan Hidup 

Pengembangan Kinerja Air 

Minum dan Sanitasi 

 Program Penyelidikan 

Pelayanan, Pembinaan dan 

Pengawasan, Pengendalian 

Air Tanah 

Peningkatan Ketahanan 
Bencana Dan Iklim 

- 

Pembangunan Rendah 
Karbon 

- 

 

 

 

 

 

Tabel 4.5 

Keselarasan Program Prioritas RKP 2021 dengan RKPD Provinsi Gorontalo 2021 


