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BAB V 
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN  

 

 

Salah satu hal terpenting dalam merumusan kebijakan pembangunan 

adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam lima tahun 

mendatang (impact) berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini serta 

permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani 

selama lima tahun ke depan. Impact pembangunan sebagai salah satu komponen 

penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (high level indicators) 

yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa 

mendatang. Rumusan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam lima tahun 

mendatang ini kemudian dirangkum secara jelas dan padat dalam rumusan visi 

dan misi pembangunan. 

Visi RPJMD, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017, adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah 

terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi dan misi 

pembangunan Kabupaten Berau tahun 2016-2021 selaras dengan visi dan misi 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006-

2026; visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 

serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang terangkum dalam kerangka 

ideologi Tri Sakti dan Agenda Nasional Nawa Cita. Visi dan misi ini akan menjadi 

arahan pembangunan Kabupaten Berau selama lima tahun mendatang dan 

terjabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih khusus dan 

terfokus. 

5.1. Visi 

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta 

program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah 

terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan 

setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh 
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seluruh elemen masyarakat Kabupaten Berau, baik aparatur pemerintahan, 

masyarakat, maupun swasta.  

Berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan 

pembangunan di Kabupaten Berau; serta mengacu kepada rumusan visi, misi, 

dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati 

pada saat kampanye yang telah diselaraskan dengan kajian teknokratik maka visi 

pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau tahun 2016-2021 adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di 

wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di sebelah utara dan 

berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang 

memiliki keindahan wilayah daratan, pesisir pantai, dan lautan dengan sumber 

daya alam yang beraneka ragam, visi tersebut sangatlah tepat, di mana 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau dilandaskan pada 

keberhasilan pengembangan sumber daya manusianya dengan ditopang oleh 

pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA 
SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN 

SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN 
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Gambar 5.1  
Hubungan Antarelemen Visi 

 

Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut: 

Sejahtera: Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Berau yang 

memiliki rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin di 

mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar 

secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan 

lingkunganya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta 

kewajiban manusia. Kesejahteraan yang akan diwujudkan 

adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya 

masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Berau. 

Unggul: Berau yang unggul dengan masyarakat yang aman, sejahtera, 

dan dengan sumber daya yang lebih tinggi dari wilayah lainnya. 

Berau yang unggul dan sejahtera merupakan upaya 

menciptakan keunggulan di sektor tertentu guna mewujudkan 

masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dengan 

kualitas hidup yang meningkat secara lahir batin menuju suatu 

peradaban manusia unggul, sosial ekonomi yang lebih baik, dan 

yang lebih modern sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. 
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Berau yang unggul dimaksudkan terwujudnya Berau sebagai 

pusat pengembangan kegiatan perekonomian dan budaya 

unggulan daerah yang didukung oleh kualitas SDM dan sumber 

sumber daya keunggulan lokal, pengembangan potensi sosial 

ekonomi Pariwisata Berau sebagai kawasan Wisata terpadu. 

Berau yang Sejahtera diwujudkan melalui peningkatan 

kesejahteraan sosial dan ekonomi serta daya saing daerah 

seluruh masyarakat Kabupaten Berau yang mencakup 

peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka 

kemiskinan, dan peningkatan IPM (peningkatan derajat 

kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli). 

Berdaya 

Saing: 

Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan 

kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan atau 

meningkatkan keunggulan komparatif secara berkelanjutan. 

Daya saing merupakan kondisi Berau yang memiliki 

kemampuan ekonomi di mana masyarakat dapat berkompetisi 

secara wajar untuk meningkatkan standar hidupnya.  

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk 

barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional dan 

secara bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan 

yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah 

menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang 

tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. 

Daya saing dapat juga diartikan sebagai kemampuan Berau 

untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional 

dengan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan riil-nya. 

Untuk mewujudkan visi tersebut maka paradigma pembangunan di Berau 

harus bertumpu pada struktur ekonomi yang lebih “hijau”. Selaras dengan 

kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur, ke depan, 

pengembangan ekonomi Berau tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan 

unrenewable resources tetapi lebih pada (transformasi) renewable resources yang 

berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. 
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Pemerintah daerah akan terus memotori model pembangunan ekonomi hijau 

sebagai kerangka dasar pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pilar 

ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta mewujudkan kondisi masyarakat yang 

lebih baik dan berkeadilan sosial. 

Gambar 5.2  
Lima Dimensi Pembangunan Ekonomi Hijau 

 
   Sumber: Global Green Growth Institute, 2013 

 

Kelima dimensi pembangunan ekonomi hijau di atas juga makin relevan 

sebagai jawaban atas diintegrasikannya instrumen Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (KLHS) dalam perumusan RPJMD ini guna mengevaluasi pengaruh 

lingkungan hidup dari, dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip 

keberlanjutan dalam, pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Tahapan 

dan prosedur dalam penyusunan RPJMD ini telah diupayakan secara maksimal 

agar memiliki dampak negatif lingkungan yang serendah mungkin, sekaligus 

untuk meningkatkan aspek keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan 

sumber daya melalui KLHS. 

5.2. Misi 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan 

berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai 

visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan 4 

(empat) misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai berikut. 
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1. Misi Pertama: Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana 

publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan 

Sarana dan prasarana publik merupakan salah satu penunjang dalam 

kehidupan masyarakat Kabupaten Berau. Hal lain yang tidak kalah penting dari 

kebutuhan sarana dan prasarana publik adalah kenyamanan, keamanan, dan 

kelancaran yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang diwujudkan 

melalui pemerataan pembangunan dan distribusi hasil pembangunan di pelbagai 

sektor hingga ke seluruh pelosok Berau. Peningkatan sarana dan prasarana 

publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 

diharapkan akan memengaruhi peningkatan pendapatan daerah, menciptakan 

serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Berau. Sejalan 

dengan tujuan ekonomis tersebut ada pula tujuan yang bersifat non ekonomis, 

yaitu untuk meningkatkan integritas pertahanan dan keamanan nasional.  

Mengingat penting dan strategisnya peran sarana dan prasarana publik 

dalam kehidupan bermasyarakat maka kepentingan warga sebagai pengguna 

jasa publik perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal, baik dari 

pemerintah maupun penyedia jasa. Selain itu, perlindungan hukum atas hak-hak 

masyarakat sebagai konsumen sarana dan prasarana publik juga perlu mendapat 

kepastian. Penyelenggaraan sarana dan prasarana publik perlu dilakukan secara 

berkelanjutan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat, 

dengan tetap memerhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, 

kelestarian lingkungan, dan ketertiban masyarakat. Peningkatan sarana dan 

prasarana publik secara berkelanjutan merupakan sistem yang dapat memenuhi 

rasa keadilan, yaitu dengan mengakomodasi kebutuhan atau permintaan akan 

aksesibilitas semua pengguna sarana dan prasarana publik dengan aman dan 

nyaman, memenuhi tingkat efisiensi sumber daya alam, baik dalam hal 

pemanfaatan sumber daya energi maupun pemanfaatan ruang; dapat dikelola 

secara transparan dan partisipatif; serta menjamin kesinambungan untuk 

generasi mendatang. 

2. Misi Kedua: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan 

memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha 
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ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan 

lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis 

pariwisata dan kearifan lokal 

Segala sumber daya yang tersedia di sekitar lingkungan masyarakat akan 

dapat memberikan manfaat dalam peningkatan taraf ekonomi apabila dapat 

dikelola dengan baik. Potensi sumber daya alam yang diimbangi dengan sumber 

daya manusia akan mampu menghasilkan suatu produksi yang nantinya dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas 

taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau maka 

pemerintah bersama masyarakat harus mampu memaksimalkan pemanfaatan 

seluruh potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Berau secara bijak 

berkelanjutan. Salah satunya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk 

menggali potensi-potensi kemandirian melalui pemberdayaan dan 

pengembangan ekonomi kecil menengah dalam pengelolaan sumber daya alam 

secara berkelanjutan.  

Melihat potensi budaya dan pariwisata yang ada di Kabupaten Berau, misi 

ini diarahkan untuk mendorong Kabupaten Berau sebagai salah satu daerah 

tujuan wisata, yang tak kalah menariknya dengan daerah tujuan wisata lain di 

Indonesia. Kekuatan wisata laut dan pesisir merupakan andalan daerah wisata 

Berau. Kemudian pelaku usaha di bidang kepariwisataan dan kearifan lokal akan 

didorong untuk berkembang dengan harapan akan bermunculan industri-

industri kreatif mayarakat sebagai pendamping sektor wisata yang bersinergi 

dengan keberadaan industri perhotelan dan jasa pariwisata.  

Lebih lanjut, kebijakan sektor perekonomian akan diarahkan pada 

pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi sektor informal dengan 

memberikan berbagai pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas dan 

daya saing melalui pengembangan usaha kecil berbasis rumah tangga (home 

industry), penataan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima, penataan dan 

pengembangan pedagang musiman, serta penguatan daya saing para pedagang 

keliling. Pemerintah Kabupaten Berau juga harus menjamin adanya keadilan 

dalam menjalankan usaha ekonomi, baik terhadap pelaku industri berskala besar 

maupun kecil. Pemerintah Kabupaten Berau diharapkan dapat terus 
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mempromosikan potensi dan keunggulan-keunggulan daerah agar memiliki nilai 

tambah yang tinggi dengan dukungan industri kecil menengah berbasis 

kerakyatan.  

Dalam mendukung aktivitas ekonomi berbasis kerakyatan, keberadaan 

UMKM dan koperasi berkontribusi besar terhadap perekonomian Berau dalam 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Keberadaan UMKM dan koperasi 

diharapkan menjadi cikal bakal tumbuhnya iklim usaha melalui akses 

permodalan yang mudah, sehingga jumlah wirausaha di Berau meningkat dan 

pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

seperti keberadaan koperasi perkebunan dalam program kemitraan dengan 

Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang berkembang di beberapa kecamatan. 

Begitu juga dengan sektor lainnya, seperti koperasi di bidang pertanian, 

perikanan, maupun koperasi unit desa dengan berbagai jenis usaha di dalamnya. 

Pemberdayaan ini dimaksudkan agar pelaku ekonomi sektor informal mampu 

mengembangkan usahanya menjadi lebih besar sehingga taraf hidup masyarakat 

semakin baik dan kemakmuran masyarakat Berau dapat terwujud.  

3. Misi Ketiga: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, 

bermartabat dan berdaya saing tinggi 

Misi ini memprioritaskan pada terwujudnya kualitas sumber daya 

manusia Kabupaten Berau melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan. 

Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan 

menjadi target dalam misi ini. Melalui misi ini, diharapkan mampu diwujudkan 

iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh 

akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin 

dan bertanggung jawab, berketrampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas masyarakat Kabupaten Berau. 

Dengan demikian, akan terwujud masyarakat yang berkualitas dan mampu 

bersaing dalam menghadapi globalisasi. Cakupan peningkatan kualitas 

pendidikan bukan hanya pendidikan formal namun juga pendidikan non formal, 

termasuk pembinaan iman dan takwa bagi masyarakat untuk mengannggulangi 

penyakit masyarakat (narkoba, perzinahan dan lain-lain). Lebih lanjut, misi ini 

juga diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perilaku hidup 
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bersih serta mendorong pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari lingkup 

masyarakat terkecil, yakni keluarga. Dengan suasana dan kondisi keluarga yang 

sehat, produktivitas masyarakat di segala bidang akan meningkat. 

Untuk dapat disebut sebagai daerah yang bermartabat, harus diwujudkan 

Kabupaten Berau yang aman, tertib, bersih, dan asri, di mana masyarakat 

Kabupaten Berau adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik 

dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan 

sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah 

masyarakat, dengan Pemerintah Kabupaten Berau yang bersih dari KKN dan 

sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kabupaten Berau secara 

umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi. 

4. Misi Keempat: Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, 

transparan dan akuntabel 

Misi ini mengarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah 

daerah kepada masyarakat Kabupaten Berau. Pelayanan publik terutama 

pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian 

dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah didorong 

untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, 

transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan konsep adil 

sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat. 

Pelayanan kesehatan dan pendidikan diprioritaskan bagi warga miskin 

melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan pendidikan 

murah yang berkualitas. Kondisi ini ditandai dengan semakin mudahnya 

masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu. 

Persoalan disparitas antara sekolah unggulan dan non unggulan juga menjadi 

perhatian serius dalam misi ini untuk diatasi. 

Misi ini juga akan mendorong pemerintah menjalankan pelayanan publik 

yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, 

kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. 

Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme 

yang ada senantiasa harus ditaati. Pemerintah Kabupaten Berau harus 

mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin 
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kependudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan 

senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku. 

Gambar 5.3  
Hubungan Antar Elemen Visi dan Misi 

Berdaya saing

Infrastruktur & 
Lingkungan Hidup Birokrasi

Ekonomi Kualitas SDM

Unggul

Sejahtera

 

Selain untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan 

Timur Tahun 2013-2018, Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau 

di atas juga disusun dalam rangka untuk mendukung pencapaian prioritas RPJMN 

Tahun 2015-2019 dengan skema keterkaitan antara visi dan misi Berau dengan 

visi misi provinsi dan nasional dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 5.4  
Skema keterkaitan Visi–Misi RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016–2021 

dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Misi 1: 

Membangun dan meningkatkan sarana dan 
prasarana publik yang berkualitas, adil, 
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 

Misi 4: 

Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, 
berwibawa, transparan dan akuntabel 

Misi 3: 

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, 
sejahtera, bermartabat dan berdaya saing 
tinggi 

Misi 2: 

Meningkatkan taraf hidup masyarakat 
dengan memanfaatkan potensi sumber daya 
alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil 
menengah yang berbasis kerakyatan, dan 
perluasan lapangan kerja termasuk 
pengembangan ekonomi kreatif berbasis 
pariwisata dan kearifan lokal 

Misi 1: 

Mewujudkan kualitas sumber daya manusia 
Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi 

Misi 5: 

Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan 
sehat serta berperspektif perubahan iklim 

Misi 4: 

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
profesional, transparan dan berorientasi pada 
pelayanan publik 

Misi 3: 

Mewujudkan infrastruktur dasar yang 
berkualitas bagi masyarakat secara merata 

Misi 2: 

Mewujudkan daya saing ekonomi yang 
berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan 
energi terbarukan 

Visi RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021:  

“Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, Dan Berdaya 
Saing Berbasis Sumber Daya Manusia Dan 
Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara 
Berkelanjutan” 

Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018:  

Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata Dan 
Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah 
Lingkungan 
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Gambar 5.5  
Skema keterkaitan Visi–Misi RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016–2021 

dengan RPJMN 2015–2019  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Misi 1: 

Membangun dan meningkatkan sarana dan 
prasarana publik yang berkualitas, adil, 
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 

Misi 4: 

Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, 
berwibawa, transparan dan akuntabel 

Misi 3: 

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, 
sejahtera, bermartabat dan berdaya saing 
tinggi 

Misi 2: 

Meningkatkan taraf hidup masyarakat 
dengan memanfaatkan potensi sumber daya 
alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil 
menengah yang berbasis kerakyatan, dan 
perluasan lapangan kerja termasuk 
pengembangan ekonomi kreatif berbasis 
pariwisata dan kearifan lokal 

Misi 1: 

Mewujudkan keamanan nasional yang mampu 
menjaga kedaulatan wilayah, menopang 
kemandirian ekonomi dengan mengamankan 
sumber daya maritim, dan mencerminkan 
kepribadian Indonesia sebagai negara 
kepulauan 

Misi 7: 

Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian 
dalam kebudayaan 

Misi 5: 

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing 

Misi 4: 

Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia 
yang tinggi, maju,dan sejahtera 

Misi 3: 

Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan 
memperkuat jati diri sebagai negara maritim 

Misi 2: 

Mewujudkan masyarakat maju, 
berkeseimbangan, dan demokratis 
berlandaskan negara hukum 

Misi 6: 

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim 
yang mandiri,maju, kuat, dan berbasiskan 
kepentingan nasional 

Visi RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021:  

“Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, Dan Berdaya 
Saing Berbasis Sumber Daya Manusia Dan 
Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara 
Berkelanjutan” 

Visi RPJMN 2015-2019:  

Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan 
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong 
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5.3. Tujuan  

Untuk mencapai keempat misi pembangunan jangka menengah 

Kabupaten Berau, dirumuskanlah tujuan dan sasaran pada masing-masing misi 

tersebut. Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang 

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan 

jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan 

arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan 

merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang 

memiliki titik kritis (critical point) dalam penyusunan RPJMD. Hal ini mengingat 

bilamana visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tidak dijabarkan secara 

teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan maka operasionalisasi program 

Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan sulit dilaksanakan dan diintegrasikan ke 

dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. 

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan 

pembangunan Kabupaten Berau ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan 

visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa 

mendatang. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan 

daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. 

Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka 

perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. 

Rumusan tujuan pembangunan daerah nantinya akan menyusun pilihan-pilihan 

strategi pembangunan sekaligus merumuskan indikator tujuan sebagai sarana 

evaluasi tujuan pembangunan tersebut. Adapun tujuan Kabupaten Berau periode 

2016-2021 adalah sebagai berikut: 

a. Menyediakan infrastruktur yang mantap dan berkualitas 

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu syarat utama tercapainya 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Infrastruktur yang 

berkualitas merupakan tujuan dari misi pertama yaitu “Membangun dan 

meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. 
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b. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang layak bagi masyarakat  

Kualitas lingkungan hidup sangat memengaruhi keberlanjutan pembangunan 

suatu wilayah. Oleh karena itu kualitas daya dukung lingkungan harus dijaga 

agar pembangunan dan kehidupan manusia dapat terus berlangsung. 

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup merupakan tujuan dari misi 

pertama yaitu “Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik 

yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. 

c. Meningkatkan  perekonomian Kabupaten Berau 

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau akan diarahkan kepada 

pengembangan ekonomi hijau berbasis potensi sumber daya alam yang 

dititikberatkan pada daya saing serta dan usaha agrobisnis. Tujuan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi sumber daya alam ini 

merupakan bagian dari misi kedua yaitu “Meningkatkan taraf hidup 

masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, 

memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, 

dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif 

berbasis pariwisata dan kearifan lokal”.  

d. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat 

Salah satu cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan 

meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. Keberdayaan 

kemandirian ekonomi dapat mencerminkan peningkatan taraf hidup 

masyarakat. Tujuan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat 

merupakan bagian dari misi kedua yaitu “Meningkatkan taraf hidup 

masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, 

memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, 

dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif 

berbasis pariwisata dan kearifan lokal”.  

e. Meningkatkan konsumsi rumah tangga 

Konsumsi merupakan kegiatan yang sifatnya mengurangi atau menghabiskan 

nilai guna suatu barang atau jasa. Konsumsi rumah tangga memberikan 

pemasukan yang besar bagi pendapatan daerah. Salah satu besaran penting 
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yang dapat digunakan untuk melihat pengaruh konsumsi pada pertumbuhan 

ekonomi adalah pendapatan. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga 

akan digunakan untuk membeli kebutuhan. Besarnya pengeluaran untuk 

konsumsi berbanding lurus dengan besarnya pendapatan yang diperoleh 

sehingga semakin besar pendapatan yang dimiliki akan semakin besar pula 

jumlah pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh suatu rumah tangga. Hal 

inilah yang memengaruhi besaran fluktuasi kegiatan ekonomi atau dengan 

kata lain laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi pula oleh pendapatan 

masyarakat. 

f. Meningkatkan kualitas SDM 

Pendidikan dan kesehatan memegang peranan kunci dalam penyediaan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Keberhasilan upaya meningkatkan 

derajat dan mutu pendidikan dapat diukur antara lain dengan melihat angka 

melek huruf maupun rata-rata lama sekolah. Dalam upaya meningkatkan 

derajat pendidikan masyarakat secara merata keseluruh pelosok Berau, 

harus didukung oleh ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang 

berkualitas guna meningkatkan mutu belajar mengajar. Disamping itu, 

kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak. Pelayanan 

kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan murah bagi masyarakat 

merupakan kunci kesuksesan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 

Tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan bagian dari 

misi ketiga yaitu “Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, 

bermartabat dan berdaya saing tinggi”.  

g. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan 

akuntabel 

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bagian dari paradigma baru 

yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama 

pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan 

kondisi ini menuntut adanya kepemimpian nasional masa depan, yang 

diharapkan mampu menjawab tantangan bangsa Indonesia mendatang. 

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tujuan dari misi 
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keempat yaitu “Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, 

transparan dan akuntabel”. 

Keterkaitan  antara  visi, misi, dan tujuan pembangunan jangka menengah 

Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 tersaji dalam tabel sebagai berikut.    

Tabel 5.1  
Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Jangka Menengah  

Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 
VISI: MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS 

SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA 
BERKELANJUTAN 

Misi Tujuan 

1 

Misi I : Membangun dan meningkatkan 
sarana dan prasarana publik yang 
berkualitas, adil, berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan 

1. Menyediakan infrastruktur yang 
mantap dan berkualitas 

2. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang 
layak bagi masyarakat 

2 

Misi II : Meningkatkan taraf hidup 
masyarakat dengan memanfaatkan 
potensi sumber daya alam, 
memberdayakan usaha ekonomi kecil 
menengah yang berbasis kerakyatan, dan 
perluasan lapangan kerja termasuk 
pengembangan ekonomi kreatif berbasis 
pariwisata dan kearifan lokal 

3. Meningkatkan perekonomian 
Kabupaten Berau 

4. Meningkatkan pemerataan pendapatan 
masyarakat 

5. Meningkatkan konsumsi rumah tangga 

3 
Misi III : Mewujudkan masyarakat yang 
cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan 
berdaya saing tinggi 

6. Meningkatkan kualitas SDM 

4 
Misi IV : Menciptakan tata pemerintahan 
yang bersih, berwibawa, transparan dan 
akuntabel 

7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, 
transparan, profesional dan akuntabel 

 

5.4. Sasaran 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan dapat 

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hasil rumusan 

sasaran pembangunan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 berdasarkan tujuan 

jangka menengah adalah sebagai berikut: 

Tujuan 1: Menyediakan infrastruktur yang mantap dan berkualitas, dicapai 

melalui sasaran jangka menengah sebagai berikut: 
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 Tersedianya infrastruktur dasar yang mantap dan berkualitas (jalan, 

jembatan dan irigasi kampung yang dilalui kendaraan). 

 Meningkatnya konektivitas antarwilayah (listrik, komunikasi, dan moda 

transportasi). 

Tujuan 2: Mewujudkan Lingkungan Hidup yang layak bagi masyarakat, 

dicapai melalui sasaran jangka menengah sebagai berikut: 

 Terjaganya kualitas air sungai. 

 Terjaganya kualitas udara. 

 Menurunnya tingkat emisi GRK. 

 Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan. 

 Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang. 

Tujuan 3: Meningkatkan perekonomian Kabupaten Berau, dicapai melalui 

sasaran jangka menengah sebagai berikut: 

 Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian. 

 Meningkatnya daya saing pariwisata. 

 Meningkatnya nilai investasi daerah. 

Tujuan 4: Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, dicapai 

melalui sasaran jangka menengah sebagai berikut: 

 Meningkatnya sektor koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan. 

Tujuan 5: Meningkatkan konsumsi rumah tangga, dicapai melalui sasaran 

jangka menengah sebagai berikut: 

 Menurunnya tingkat kemiskinan. 

 Menurunnya tingkat pengangguran. 

 Meningkatnya kemandirian masyarakat desa. 

Tujuan 6: Meningkatkan kualitas SDM, dicapai melalui sasaran jangka 

menengah sebagai berikut: 

 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan. 

 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. 

 Meningkatnya ketahanan pangan. 
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Tujuan 7: Mewujudkan pemerintah yang bersih, transparan, profesional 

dan akuntabel, dicapai melalui sasaran jangka menengah sebagai berikut: 

 Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi di Kabupaten 

Berau. 

 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja. 

Penjabaran sasaran RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, selain 

harus sinkron dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018, 

harus pula sinkron dengan pencapaian agenda prioritas RPJMN Tahun 2015-

2019 (nawacita). Sinkronisasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.2  
Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021  
dengan Agenda Prioritas RPJMN 2014–2019 (Nawacita) 

Agenda Prioritas RPJMN Penjabaran dalam RPJMD Kabupaten Berau 
Tahun 2016-2021 (Sasaran Pembangunan) 

Agenda 1: 
Menghadirkan kembali negara untuk 
melindungi segenap bangsa dan memberikan 
rasa aman kepada seluruh warga negara 

 Meningkatnya kualitas penerapan reformasi 
birokrasi di Kabupaten Berau  

 Tersedianya infrastruktur dasar yang mantap 
dan berkualitas (jalan, jembatan dan irigasi 
kampung yang dilalui kendaraan) 

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

Agenda 3: 
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan 
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 
kerangka negara kesatuan  

 Meningkatnya konektivitas antar wilayah 
(listrik, komunikasi, moda transportasi 

 Meningkatnya kualitas lingkungan 
perumahan 

 Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang 
Agenda 4: 
Memperkuat kehadiran negara dalam 
melakukan reformasi sistem dan penegakan 
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan 
terpercaya  

 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja 

Agenda 5: 
Meningkatkan kualitas hidup manusia 
Indonesia  
 

 Terjaganya kualitas air sungai 
 Terjaganya kualitas udara 
 Menurunnya tingkat emisi GRK 
 Menurunnya tingkat kemiskinan 
 Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian 
 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 

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

 Menurunnya tingkat pengangguran 
 Meningkatnya kemandirian masyarakat desa 
 Meningkatnya sektor Koperasi, UMKM, 

perindustrian dan perdagangan 

Agenda 7:  Meningkatnya daya saing pariwisata 
 Meningkatnya nilai investasi daerah 



 
  

 Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 

V - 19 

   Perubahan Atas RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 

Agenda Prioritas RPJMN Penjabaran dalam RPJMD Kabupaten Berau 
Tahun 2016-2021 (Sasaran Pembangunan) 

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 
menggerakkan sektor-sektor strategis 
ekonomi domestik  
Agenda 8: 
Melakukan revolusi karakter bangsa  

 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas 
pendidikan 

Agenda 9: 
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat 
restorasi sosial Indonesia  

 Meningkatnya ketahanan pangan 

 
Sasaran pembangunan daerah secara spesifik terangkai menjadi sebuah 

arsitektur kinerja ‘impact’ yang saling terhubung di mana indikator tujuan 

merupakan lagging indikator yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai leading 

indicator. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan 

representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir 

periode Bupati (2021). Selanjutnya, untuk menjelaskan kerangka logis 

keterhubungan kebijakan daerah dan perangkat daerah, sasaran dipisahkan 

menjadi sasaran yang terkait secara langsung dengan pencapaian visi misi bupati 

dan sasaran yang tidak secara langsung terkait dengan pencapaian visi misi 

bupati tetapi secara langsung terkait pencapaian prioritas perangkat daerah. 

Keterkaitan kinerja daerah dan perangkat daerah Kabupaten Berau secara 

ringkas dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 5.3  
Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 

 

Tujuan/Sasaran Indikator 
Tujuan/Sasaran 

Kondisi 
Kinerja 
Awal 

(2016) 

Target Tujuan/Sasaran RPJMD Tahun 2017-2021 
Kondisi Akhir 

(2021) Realisasi Target 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 Menyediakan infrastruktur 
yang mantap dan 
berkualitas  

Persentase jalan 
dalam kondisi 
mantap (%) 

40,5 50,00  65,00  72,80  75,00  80,00  80,00  

1 Tersedianya 
infrastruktur dasar 
yang mantap dan 
berkualitas  

1 Cakupan 
kampung yang 
dapat 
mengakses air 
bersih 
(persen) 

60,66 62,99 65,33 67,67 70 75 75 

2 Persentase 
kampung yang 
dilalui oleh 
kendaraan 

54,80 68,40 72,00 75,00 82,00 82,00 82,00 

3 Persentase 
desa yang 
terhubung 
dengan moda 
transportasi 

96 97 97 98 98 99 99 

4 Persentase 
jaringan irigasi 
dalam kondisi 
baik dan 
berfungsi 

65,5 75 75,25 77,85 78,15 80 80 
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Tujuan/Sasaran Indikator 
Tujuan/Sasaran 

Kondisi 
Kinerja 
Awal 

(2016) 

Target Tujuan/Sasaran RPJMD Tahun 2017-2021 
Kondisi Akhir 

(2021) Realisasi Target 
2017 2018 2019 2020 2021 

2 Meningkatnya 
konektivitas antar 
wilayah 

5 Kampung yg 
teraliri listrik 
(persen) 

82,32% 82,75% 83,18% 83,61% 84,04% 90% 90% 

6 Persentase 
kampung yang 
sudah 
terkoneksi 
jaringan 
internet 

60 60 66 70 80 97 97 

2 Mewujudkan Lingkungan 
Hidup yang layak bagi 
masyarakat 

Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 
Daerah 

 76,18 79,36  79,50  79,50  80,00  80,00  80,00  

3 Terjaganya kualitas air 
sungai  

7 Indeks 
Pencemaran/I
P<5 

2,65 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

4 Terjaganya Kualitas 
Udara 

8 Indeks Standar 
Pencemaran 
Udara 
(ISPU<100) 

38,69 <100 <100 <100 <100 <100 <100 

5 Menurunnya Tingkat 
Emisi GRK  

9 Jumlah emisi 
yang 
diturunkan 
dari tingkat 
BAU (ton CO2 
eq) 

442000 435000 428000 421000 414000 406000 406000 

6 Meningkatnya kualitas 
lingkungan 
perumahan 

10 Persentase 
Kawasan 
Kumuh (%) 

184,3 120 98 50 35 12,5 12,5 
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Tujuan/Sasaran Indikator 
Tujuan/Sasaran 

Kondisi 
Kinerja 
Awal 

(2016) 

Target Tujuan/Sasaran RPJMD Tahun 2017-2021 
Kondisi Akhir 

(2021) Realisasi Target 
2017 2018 2019 2020 2021 

7 Meningkatnya 
kepatuhan terhadap 
tata ruang 

11 Persentase 
pemanfaatan 
ruang sesuai 
peruntukanny
a berdasarkan 
perencanaan 
tata ruang 

0 0 0 20 25 25 25 

3 Meningkatkan 
Perekonomian Kabupaten 
Berau 

Laju Pertumbuhan 
Ekonomi -1,65 3,01 3,23* 3,46 3,68 3,90 3,90 

8 Meningkatnya 
pertumbuhan sektor 
pertanian 

12 PDRB sektor 
pertanian 
(persen) 

5,74 6,04 6,34 6,49 6,52 6,55 6,55 

9 Meningkatnya daya 
saing pariwisata 

13 PDRB sektor 
Pariwisata   558.327,02 

jt rupiah 
616.111,55 

jt rupiah 
673.895,0
0 jt rupiah 

731.679,00 
jt rupiah 

789.463,00 
jt rupiah 

789.463,00 jt 
rupiah 

10 Meningkatnya nilai 
investasi daerah 

14 Nilai investasi 
PMA dan 
PMDN 

  8.362,9 
(MilyarRp) 

8.362,9 
(MilyarRp) 

8.475,2 
(MilyarRp

) 

8.620,9 
(MilyarRp) 

8.725,4 
(MilyarRp) 

8.725,4 
(MilyarRp) 

4 Meningkatkan pemerataan 
Pendapatan masyarakat 

Indeks Gini 
0,34 0,331 0,3 0,29 0,28 0,28 0,28 

11 Meningkatnya sektor 
Koperasi, UMKM, 
perindustrian dan 
perdagangan 

15 Kontribusi 
sektor 
perdagangan 
dan jasa 
terhadap 
PDRB 

5,25 5,35 5,45 5,55 5,65 5,75 5,75 
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Tujuan/Sasaran Indikator 
Tujuan/Sasaran 

Kondisi 
Kinerja 
Awal 

(2016) 

Target Tujuan/Sasaran RPJMD Tahun 2017-2021 
Kondisi Akhir 

(2021) Realisasi Target 
2017 2018 2019 2020 2021 

16 Kontribusi 
sektor industri 
terhadap 
PDRB 

3,9 4,32 4,74 5,16 5,58 6 6 

5 Meningkatkan konsumsi 
rumah tangga 

Jumlah Pengeluaran 
Per Kapita 11.675,00 11.843,00 12.207,00 12.175,19 12.317,46 12.459,73 12.459,73 

12 Menurunnya tingkat 
kemiskinan 

17 Angka 
Kemiskinan 
(persen) 

5,37 5,41 5,04 4,89 4,75 4,60 4,60 

13 Menurunnya tingkat 
pengangguran 

18 Tingkat 
partisipasi 
angkatan kerja 

66,07 
(2015) 67,38 68,04 68,69 69,35 70 70 

14 Meningkatnya 
kemandirian 
masyarakat desa 

19 Indeks Desa 
Membangun  9 12 15 18 21 24 24 

6 Meningkatkan kualitas 
SDM 

IPM 73,05 73,56 74,01 74,34 74,67 75,00 75,00 

15 Meningkatnya 
aksesibilitas dan 
kualitas pendidikan 

20 Angka 
Harapan lama 
sekolah 

13,18 13,29 13,30 13,38 13,44 13,50 13,50 

21 Rata-rata lama 
sekolah 
(tahun) 

8,78 8,96 8,98 8,99 9 9 9 

16 Meningkatnya derajat 
kesehatan masyarakat 

22 Angka harapan 
hidup (tahun) 71,37 71,44 71,68 71,94 72,13 72,82 72,82 



 
  

 Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 

V - 24 

   Perubahan Atas RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 

Tujuan/Sasaran Indikator 
Tujuan/Sasaran 

Kondisi 
Kinerja 
Awal 

(2016) 

Target Tujuan/Sasaran RPJMD Tahun 2017-2021 
Kondisi Akhir 

(2021) Realisasi Target 
2017 2018 2019 2020 2021 

17 Meningkatnya 
ketahanan pangan 

23 Jumlah 
cadangan 
Pangan 
Pemerintah 
(ton) 

NA 20 20 20 20 20 20 

7 Mewujudkan pemerintah 
yang bersih, transparan, 

profesional dan akuntabel 

Nilai Indeks 
Reformasi Birokrasi 
(RB) 

50 55 60 65 70 75 75 

18 Meningkatnya kualitas 
penerapan reformasi 
birokrasi di Kabupaten 
Berau  

24 Kategori 
Reformasi 
Birokrasi C CC CC B B B B 

19 Meningkatnya kualitas 
akuntabilitas kinerja 
pemerintah 

25 Nilai SAKIP 
Kabupaten 
Berau 

CC (52,24) B B BB A A A 

26 Opini BPK WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 
 

 

 

 

 

 


