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KATA PENGANTAR 
Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32 yang dibentuk pada tanggal                         

24 September 2002 berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002. Secara de jure 

Provinsi Kepulauan Riau berdiri tahun 2002, akan tetapi secara de facto operasional 

penyelenggaraan pemerintahan baru dimulai tanggal 1 Juli 2004. Kegiatan penyusunan 

dokumen perencanaan dimaksud merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta memperhatikan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional.  

   

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau memuat 

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai 

dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 

Kepulauan Riau yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Provinsi (RPJMP) 2016 – 2021.  Selain itu, penyusunan Renstra Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman 2016–2021 juga mengacu pada arah kebijakan 

yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005–2025 

sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007.   

   

Mengingat dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya 

berkenaan dengan adanya ketentuan baru dalam pemrograman dan penganggaran 

berdasarkan Undang- Undang  Nomor  17  tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  

yang  mengamanatkan  penerapan secara penuh penganggaran berbasis kinerja, 

maka Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2016–2021, harus mengalami penyempurnaan dengan melakukan penajaman 

pada sasaran, outcome, kegiatan dan output.  

 

Akhirnya, dengan segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, kami berharap agar seluruh target sebagaimana 

ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini dapat 

diimplementasikan untuk mensukseskan program Pemerintah dalam mengentaskan 

kemiskinan, membuka kesempatan kerja lebih luas lagi, meningkatkan laju pertumbuhan 

ekonomi, dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pelestarian 

lingkungan hidup.     

  

                                                                                        Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN  

                                                                                      DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

        PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

 

 

 

Ir. Abu Bakar, MT 

NIP. 19640805 199502 1 002  
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

Dengan diberlakukannya Undang-undang No 23 Tahun 2014  tentang Pemerintah Daerah, 

menuntut Daerah untuk mampu melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai 

dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Amanah undang-undang tersebut mewajibkan 

untuk semua pimpinan PD Daerah menyiapkan Rancangan Renstra sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMN/RPJMD dan 

menetapkan Renstra setelah disesuaikan dengan RPJMN/RPJMD. Oleh karena itu, setiap PD 

Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari 

visi dan misi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional/daerah secara 

menyeluruh. 

 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diantaranya 

bertanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pelaksanaan tugas di 

bidang perencanaan pembangunan daerah. Di sisi lain, dinas daerah atau PD diantaranya 

bertugas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup 

tugasnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, Rancangan Renstra 

digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMD yang dalam prosesnya didahului 

dengan penelaahan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).  

 

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 menjadi 

panduan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
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dan telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009. Penyusunan RPJMD 

mengacu kepada RPJPD 2005-2025, visi, misi dan program prioritas Gubernur terpilih. 

 

RPJMD merupakan prioritas dari Gubernur terpilih yang akan dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah (PD) melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari 

Perangkat Daerah (Renstra-PD). Rancangan RPJMD disusun oleh Bappeda, sedangkan 

rancangan Renstra-PD disusun oleh pimpinan masing-masing PD. Rancangan Renstra-PD 

ditelaah oleh Bappeda agar konsisten dengan sasaran program prioritas Gubernur. Oleh 

karena itu diperlukan suatu Rancangan Renstra PD yang memuat ruang lingkup arah 

kebijakan, sasaran, dan program dalam rancangan Renstra-PD sebagai bahan 

pendahuluan untuk menyusun RPJMD. 

 

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau disusun sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, 

merupakan dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 

Kepulauan Riau untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Renstra 

ini memuat telaah, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai 

dengan tugas dan fungsi Dinas yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD  dan 

bersifat indikatif. Adapun tahapan penyusunan rancangan Renstra PD dapat digambarkan 

dalam bagan alir sebagaimana Gambar 1.1, sedangkan tahapan sampai dengan 

penetapan Renstra PD terlihat pada Gambar 1.2 dibawah ini.   

 

 
 

Gambar 1.1. Bagan alir Penyusunan Rancangan Renstra PD Provinsi 

 



 

 
Rencana Strategis Dinas  Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau 

Periode Tahun 2016 - 2021 

3 

 

 

Gambar 1.2. Bagan Alir Penyusunan Renstra PD Provinsi 

 

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2016-2021  ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi PD, juga berlandaskan 

pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta 

mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau (RPJMD) 2016-2021, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui RPJM Kementerian terkait. Berdasarkan hal-hal 

diatas, mandat dan tanggung jawab Gubernur dijabarkan dalam RPJMD, sedangkan 

mandat dan tanggungjawab Kepala PD dijabarkan dalam Renstra PD.  Muatan dari 

rencana pembangunan disesuaikan dengan mandat dan tanggung jawab masing-masing. 

Gambar 1.3. dan Gambar 1.4. menunjukkan hubungan antara RPJMD dan Renstra PD.  

 

 

 

Gambar 1.3. Hubungan antara RPJMD dengan Renstra PD 
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Gambar 1.4. Hubungan Muatan RPJMD dan Renstra PD 

 

Dengan mengingat bahwa program pembangunan harus sinergis, dan terkoordinasi, RPJMD 

tidak bisa lepas dari RPJM Nasional. Keterkaitan antara RPJM Nasional, RPJMD dan Renstra 

Dinas  bisa dilihat pada Gambar Gambar 1.5 

 

 
 

Gambar 1.5. Hubungan antara RPJM Nasional, RPJMD Provinsi dan Renstra PD 

 

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPJM Daerah sejalan dengan arah 

pembangunan yang telah ditetapkan melalui RPJM Nasional, dan RPJM Provinsi. 
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1.2. LANDASAN HUKUM 

 

Penyusunan rancangan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 dilandasi berbagai peraturan perundangan yang berlaku 

antara lain : 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4247); 

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

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355; 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4532); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang tentang Kesehatan Lingkungan; 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor   5570); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor   5802); 
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13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; 

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN (Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015      

Nomor 3); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 322, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau  Nomor 41); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau ; 

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 603/PRT/M/2005 tentang Pedoman Umum Sistem 

Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana 

Bidang Pekerjaan Umum; 

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan 

Teknis Bangunan Gedung; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda 

Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; 

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2011, tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan 

Dilaksanakan Sendiri. 

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sanitasi; 

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. 

 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

 

1.3.1. Maksud  

 

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan 

Riau  Tahun 2016-2021 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam 

penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman di Daerah Provinsi Kepulauan Riau sehingga pelaksanaan pembangunan 

urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.  

 

1.3.2. Tujuan 

 

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-

2021  disusun dengan tujuan:   

a. Merumuskan tujuan sasaran strategi dan kebijakan pembangunan bidang perumahan 

dan kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau yang mengacu pada RPJMD 

Kepulauan Riau Tahun 2016-2021. 
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b. Menjadi dasar atau acuan dalam perencanaan pembangunan bidang perumahan dan 

kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau selama lima tahun kedepan (2016-2021) 

yang diterjemahkan kedalam rencana kerja setiap tahunnya. 

c. Menjadi alat evaluasi atas kinerja pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan 

kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau 

 

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 –

2021disusun dengan sistematika sebagai berikut:  

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam 

penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, 

keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra 

provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja PD. 

 

1.2 Landasan Hukum 

 

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan 

Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, 

tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam 

penyusunan perencanaan dan penganggaran PD. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen Renstra 

PD. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi 

dokumen dan pengertian pada masing-masing isi dari dokumen Renstra PD. 

 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  

 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah  

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja 

sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan 

fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui 

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan 

capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui 

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan 

utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat 

Daerah ini.  
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah  

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat 

Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, 

asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.  

 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan 

sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk 

urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau 

indikator lainnya seperti MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. 

 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah  

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat 

Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi 

(untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap 

KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan 

pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini 

mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan 

arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. 

 

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI  

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD 

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta 

faktor-faktor yang mempengaruhinya.  

 

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. 

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, 

misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya 

berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD, dipaparkan apa saja faktor-

faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi 

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut). Faktor-

faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis 

pelayanan PD. 

 

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor 

pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD 

ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD 

provinsi/kabupaten/kota. 

 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong 

dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari 

implikasi RTRW dan KLHS. 

 

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang 

mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari: 

a. gambaran pelayanan PD; 
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b. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 

c. sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi/kabupaten/kota; 

d. implikasi RTRW bagi pelayanan PD; dan 

e. implikasi KLHS bagi pelayanan PD  

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-

isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang 

apa saja isu strategis yang akan ditangani. 

 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah 

PD sebagaimana dihasilkan perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD dan 

perumusan sasaran pelayanan jangka menengah PD. 

 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD dalam lima 

tahun mendatang. 

 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok 

sasaran, dan pendanaan indikatif. 

 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung 

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang 

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.  

 

 

BAB VIII PENUTUP 

 

Pada bagian ini mengemukakan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra. 
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BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD) 
 

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD 

 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.  

 

2.1.1. Tugas dan Fungsi 

 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Cipta Karya sesuai 

dengan lingkup tugasnya.   

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi:  

a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan meliputi perencanaan dan evaluasi program, 

umum dan keuangan; 

b. penyusunan program di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang 

cipta karya; 

c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang 

perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang cipta karya; 

d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang 

perumahan kawasan permukiman, serta bidang cipta karya; 

e. penyelenggaraan  pengawasan dan pengendalian di bidang perumahan kawasan 

permukiman, serta bidang cipta karya; 
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f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis  Dinas dalam lingkup tugasnya; dan 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur 

 

 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:  

a. Sekretariat; 

b. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

c. Bidang Cipta Karya; 

d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Bidang Sekretariat 

 

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan pelaksanaan 

tugas dan dukungan administrasi dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 

a. pengelolaan urusan administrasi dan inventarisasi aset; 

b. mengkoordinasi dan monitoring pengelolaan aset dan kearsipan; 

c. membangun, mengembangkan, dan melaksanakan system pengelolaan aset dan 

kearsipan; 

d. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, organisasi 

dan tata laksana Dinas; 

e. pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan urusan rumah tangga 

Dinas; 

f. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan serta urusan umum lainnya, hukum 

dan kehumasan; 

g. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Informasi dan mengelolah pengaduan 

masyarakat;  

h. pengkoordinasian dan memfasilitasi laporan hasil pemeriksaan oleh Badan 

Pemeriksa baik dari internal maupun eksternal; dan 

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

 

Sekretariat terdiri atas: 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

 

(1) Sub bagian Perencanaan dan Keuangan 

 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi 

dan menyusun rencana program dan kegiatan dinas, penyusunan program dan anggaran, 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, mengkoordinir penyusunan sistem informasi 

infrastruktur serta melakukan penyiapan bahan pengendalian, perbendaharaan, 

pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan. Uraian tugas tersebut 

meliputi: 

a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas pekerjaan umum 

berdasarkan usulan Bidang sesuai dengan tahapan mekanisme perencanaan; 

b. melaksanakan penyelarasan dan kompilasi program kegiatan dinas; 

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dinas; 

d. menyusun bahan laporan pelaksanaan program kegiatan dinas; 

e. menyusun rencana anggaran dinas; 

f. menyelenggarakan tata usaha keuangan dinas; 

g. melaksanakan pembukuan, verifikasi, dan pembinaan bendaharawan; 
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h. melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai; 

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dinas; 

j. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas; 

k. melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang yang terkait sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.  

 

(2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian 

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok mengumpul dan mengolah 

bahan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya 

manusia, organisasi serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan 

fungsional dan pengawasan melekat. Uraian tugas tersebut meliputi: 

a. menyiapkan dan menyusun program kegiatan bidang umum dan kepegawaian; 

b. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan serta urusan umum 

lainnya, hukum dan kehumasan; 

c. melaksanakan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan 

peralatan dan perlengkapan; 

d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan 

pegawai; 

e. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas; 

f. menyusun bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan 

kepegawaian; 

g. mengkoordinasikan dan memfasilitasi Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan 

Pemeriksa baik dari internal maupun eksternal; 

h. menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan 

pengawasan melekat; 

i. melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh  sekretaris. 

 

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

 

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 

kebijakan, perumusan dan pelaksanaan dibidang penyediaan perumahan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi: 

a. penetapan kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta pelaksanaan penataan dan 

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; 

b. pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang perumahan dan kawasan 

permukiman; 

c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam pembangunan 

kawasan perumahan siap bangun dan kawasan permukiman siap bangun di 

wilayah Provinsi; 

d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta 

pelaksanaan pengembangan perumahan; 

e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan 

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Provinsi; dan 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas. 
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Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari: 

a. Seksi Pengembangan dan Penyediaan Perumahan;  

b. Seksi Sarana dan Prasarana Dasar; dan 

c. Seksi Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman.  

 

(1) Seksi Pengembangan dan Penyediaan Perumahan 

 

Seksi Pengembangan dan Penyediaan Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

koordinasi dan penyusunan keterpaduan perencanaan, penyusunan rencana 

pengembangan lingkungan hunian, pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan, 

pengelolaan data dan informasi serta pemantauan dan evaluasi di bidang 

penyelenggaraan pengembangan dan penyediaan perumahan. Uraian tugas tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknik kegiatan di 

bidang pengembangan dan penyediaan perumahan; 

b. koordinasi dan penyusunan keterpaduan perencanaan dibidang 

penyelenggaraan pengembangan dan penyediaan perumahan; 

c. menyusun rencana pengembangan hunian dibidang penyelenggaran 

pengembangan dan penyediaan perumahan; 

d. melaksanakan kemitraan dan pelaksanaan kelembagaan dibidang 

penyelenggaran pengembangan dan penyediaan perumahan; 

e. pengelolaan data dan informasi dibidang penyelenggaran pengembangan dan 

penyediaan perumahan; 

f. fasilitasi pendataan dan verifikasi data backlog rumah swadaya dan rumah tidak 

layak huni dibidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; 

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaran 

pengembangan dan penyediaan perumahan; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang. 

 

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Dasar 

 

Seksi Sarana dan Prasarana Dasar mempunyai tugas menyusun program rencana  kegiatan 

sarana dan prasarana, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi,  pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan serta pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan bidang sarana dan 

prasarana dasar. Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut: 

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknik di bidang 

sarana dan prasarana dasar; 

b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja kegiatan bidang sarana dan prasarana 

dasar; 

c. melaksanakan penyelenggaraan sarana dan prasarana dasar permukiman; 

d. melaksanakan penyelenggaraan jalan lingkungan;  

e. melaksanakan pengumpulan data kegiatan bidang sarana dan prasarana dasar; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang 

sarana dan prasarana dasar;  

g. melaksanakan pengadministrasian dan pengarsipan kegiatan pada Seksi Sarana 

dan Prasarana Dasar; dan 

h.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. 
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(3) Seksi Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman 

 

Seksi Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas pokok penyiapan 

perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan penyelenggaraan 

penyediaan rumah susun, rumah swadaya dan bantuan rumah khusus untuk masyarakat 

berpenghasilan rendah, masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dan 

program rehabilitasi rumah korban bencana pembangunan dan pengembangan kawasan 

permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan serta kawasan permukiman 

khusus. Uraian tugas sebagaimana tersebut adalah sebagai  berikut: 

a. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan penyusunan perencanaan bidang 

penataan kawasan perkotaan, kawasan permukiman perdesaan serta kawasan 

khusus; 

b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja kegiatan bidang penataan kawasan 

perumahan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan 

permukiman perdesaan serta kawasan permukiman khusus; 

c. melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi 

program pemerintah provinsi; 

d. menyediakan dan merehabilitasi rumah korban bencana provinsi; 

e. melaksanakan pembangunan, pengelolaan, pengembangan dan pentaan 

penyediaan perumahan sesuai dengan kewenangan provinsi; 

f. melakukan fasilitasi, pengembangan dan pembangunan penyediaan rumah susun, 

rumah swadaya dan bantuan rumah khusus untuk masyarakat berpenghasilan 

rendah, masyarakt yang terkena relokasi program pemerintah dan rehabilitasi 

rumah korban bencana;  

g. melaksanakan pengumpulan data kegiatan dibidang penataan kawasan 

perumahan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan 

permukiman perdesaan serta kawasan permukiman khusus; 

h. melaksanakan kajian untuk penetapan lokasi permukiman kumuh sesuai dengan 

kewenangan provinsi melalui proses pendataan pada kawasan perkotaan dan 

kawasan permukiman khusus; 

i. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan 

dibidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman 

perdesaan serta kawasan permukiman khusus; 

j. menyusun kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan kawasan 

permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan dan kawasan 

permukiman khusus sesuai dengan kewenangan provinsi; 

k. menyusun kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan kawasan 

permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan dan kawasan 

permukiman khusus sesuai dengan kewenangan provinsi; 

l. menyusun kebijakan dan strategi pemanfaatan serta pengendalian pelaksanaan 

pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan 

permukiman perdesaan dan kawasan permukiman khusus;   

m. menyusun pola-pola penanganan dalam upaya peningkatan kualitas dengan 

melibatkan peran masyarakat pada kawasan permukiman perkotaan, kawasan 

permukiman perdesaan dan kawasan permukiman khusus; 

n. menyusun strategi dan sasaran dalam upaya peningkatan kualitas dengan 

permukiman kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga 

kualitas permukiman secara berkelanjutan;  

o. menyusun pedoman pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni paska 

penataan dan penigkatan kualitas permukiman secara berkelanjutan;  
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p. menyusun tata laksana pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan lokal dalam 

upaya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh pada kawasan 

permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan dan kawasan 

permukiman khusus;  

q. penataan dan penigkatan kualitas kawasan kumuh melalui pemugaran, 

peremajaan atau pemukiman kembali sesuai dengan kewenangan provinsi;  

r. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lingkungan permukiman;  

s. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman khusus melalui 

pemugaran, peremajaan, atau permukiman kembali; dan  

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang. 

 

Bidang Cipta Karya  

 

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan, perumusan 

kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan pembinaan serta pelaksanaan di 

bidang cipta karya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Cipta Karya 

menyelenggarakan fungsi: 

a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan Bidang Cipta Karya; 

b. penetapan kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta pelaksanaan penataan dan 

pengembangan lingkungan permukiman, air minum; 

c. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam sarana dan 

prasarana dasar diwilayah provinsi; 

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta 

pelaksanaan pengembangan penyehatan lingkungan dan sanitasi; 

e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta 

pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan  air minum; 

f. penetapan izin lokasi kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun lintas 

kabupaten/kota; 

g. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kelayakan program 

kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun dan  NSPK di wilayah provinsi; 

h. memberikan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan 

pembangunan fisik dan prasarana; dan  

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

Bidang Cipta Karya terdiri atas: 

1. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; 

2. Seksi Penyehatan Lingkungan dan sanitasi; dan 

3. Seksi Pengembangan sistem penyediaan Air minun. 

 

(1) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan 

 

Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan 

penyusunan rencana program kegiatan penataan bangunan dan lingkungan, pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan serta pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan serta 

pengembangan infrastruktur bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya. 

Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut: 

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan di bidang penataan 

bangunan dan lingkungan;  

b. koordinasi dan penyusunan keterpaduan perencanaan di bidang 

penyelenggaraan pengembangan dan penyidiaan perumahan; 
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c. penyusunan rencana pengembangan hunian di bidang penyelenggaraan 

pengembangan dan penyediaan perumahan;  

d. pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang 

penyelenggaraan pengembangan dan penyediaan perumahan;  

e. pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggaraan pengembangan dan 

penyediaan perumahan ;  

f. fasilitasi pendataan dan verifikasi daata dacklog, rumah, swadaya dan rumah tidak 

layak huni di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;  

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan 

pengembangan dan penyediaan perumahan; dan  

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.  

 

(2) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi 

 

Seksi Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi mempunyai tugas menyusun program rencana  

kegiatan penyehatan lingkungan dan sanitasi, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi, 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan 

bidang penyehatan lingkungan dan sanitasi. Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut: 

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dibidang penyehatan 

lingkungan dan sanitasi; 

b. menyiapkan dan menyusun rencana kerja kegiatan bidang penyehatan 

lingkungan dan sanitasi; 

c. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik 

regional; 

d. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional; 

e. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;  

f. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung 

dengan sungai lintas daerah Kabupaten/Kota; 

g. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah 

Provinsi; 

h. melakukan pengadministrasian dan pengarsipan kegiatan seksi Penyehatan 

Lingkungan dan Sanitasi; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

 

(3) Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

 

Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai tugas menyusun program 

rencana kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum, melaksanakan koordinasi 

dan fasilitasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengumpulan dan pengelolaan 

data kegiatan bidang pengembangan sistem penyediaan air minum. Uraian tugas tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan di bidang 

pengembangan sistem penyediaan air minum; 

b.  menyiapkan dan menyusun rencana kerja kegiatan bidang pengembangan 

sistem penyediaan air minum; 

c. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum 

lintas daerah kabupaten/kota; 

d. melakukan pengadministrasian dan pengarsipan kegiatan seksi pengembangan 

sistem penyediaan air minum; dan  

e.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
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Unit Pelaksana Teknis Dinas 

 

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Kepulauan 

Riau Nomor 60 Tahun 2016 pasal 229 ayat 3(d) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. 

 

Kelompok Jabatan Fungsional 

 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis 

dibidang keahliannya masing-masing;  

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan 

kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga 

fungsional senior;  

(3) Pejabat Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab 

kepada Kepala Dinas; 

(4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, 

jenis dan beban kerja; 

(5)   Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan         

Perundang-undangan yang berlaku. 
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2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI 
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2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 

 

2.2.1. Sumber Daya Manusia 

  

Jumlah seluruh pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan 

Riau pada tahun 2017 sebanyak 49 orang terdiri dari 40 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

9 orang Pegawai Honorer (PTT), dengan rincian sebagai berikut : 

 

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

01 Paska Sarjana (S2) 5 orang 

02 Sarjana (S1) 38 orang 

03 Diploma III 2 orang 

04 S M A 4 orang 

 J u m l a h 49 orang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tingkat pendidikan formal masih didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana 

(S1) sebesar 77,55 persen dan tingkat pendidikan paska sarjana (S2) sebesar 10,20 

persen, maka sumber daya PD cukup baik. Tapi masih perlu ditingkatkan kemampuan 

dan pendidikan pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 

Kepulauan Riau terutama dalam meningkatkan tingkat pendidikan pengawai menjadi 

paska sarjana sehingga kemampuan pegawai meningkat lebih baik.  

 

Berdasarkan data olahan tahun 2017 bahwa Rasio pejabat yang telah memenuhi 

persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 12 pegawai atau 100 % dari 

jumlah jabatan yang ada. 

 

  

S2
10,20%

S1
77,55%

Diploma 3
4,08%

SMA
8,16%

Tingkat Pendidikan
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b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan 

 

NO PANGKAT & GOLONGAN JUMLAH 

01 Pembina Utama Madya (IV.d) 1 orang 

02 Pembina Tk. I (IV.b) 4 orang 

03 Pembina (IV.a) 0 orang 

04 Penata Tk. I (III.d) 7 orang 

05 Penata (III.c) 8 orang 

06 Penata Muda Tk. I (III.b) 12 orang 

07 Penata Muda (III.a) 3 orang 

08 Pengatur Tk. I (II.d) 4 orang 

09 Pengatur (II.c)  0 orang 

10 dibawah Pengatur (II.c) 1 orang 

11 Pegawai Non PNS  9 orang 

 J u m l a h 49 orang 

 

 

Pegawai dengan pangkat dan golongan Penata Muda Tk.1 (III.b)  adalah yang terbanyak 

dengan jumlah 12 pegawai. Dan Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan 

sebanyak 100 persen. 
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c. Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

NO PANGKAT & GOLONGAN LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL 

01 Pembina Utama Madya (IV.d) 1 orang - 1 orang 

02 Pembina Tk. I (IV.b) 4 Orang - 4 orang 

03 Pembina (IV.a) - 1 Orang 1 Orang 
04 Penata Tk. I (III.d) 7 Orang - 7 orang 

05 Penata (III.c) 6 Orang 2 Orang 8 orang 

06 Penata Muda Tk. 1 (III.b) 11Orang 1 Orang 12 orang 

07 Penata Muda (III.a) 3 Orang - 3 orang 

08 Pengatur Tk. 1 (II.d) 2 Orang 2 Orang 4 orang 

09 Pengatur (II.c) - - 0 orang 

10 dibawah Pengatur (II.c) - 1 Orang 1orang 

11 P T T 6 Orang 3 Orang 9 Orang 

 J u m l a h 39 Orang 10 Orang 49 orang 

 

 

 

Persentase jumlah pegawai dengan jenis kelamin perempuan (Lihat grafik diatas). 
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2.2.2. Aset Yang DiKelola 

 

Aset yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau 

per 31 Desember 2016 belum ada, karena Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Kepulauan Riau merupakan SOTK baru yang baru terbentuk di akhir Tahun 2016. Oleh 

karena itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau saat ini 

belum memiliki Buku Induk Inventaris, dalam pelayanan masyarakat, berupa kantor, 

kendaraan dinas, kendaraan operasional, perlengkapan kantor, aset tanah, dan infrastruktur 

yang merupakan infrastruktur publik. 

Per 3 Januari 2017, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau dalam proses 

penghibahan aset yang berada di Bidang Cipta Karya akan dihibahkan ke Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hal tersebut, 

maka jumlah nilai aset yang dihibahkan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kepulauan Riau meliputi peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.661.657.693,-. 

 

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Berdasarkan pencapaian kinerja RPJMD Tahun 2010 – 2015 indikator kinerja PD Bidang Urusan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut : 

 

Tabel Pencapaian Kinerja RPJMD Tahun 2010 – 2015 Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi 

Awal

Target 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD

Pencap

aian 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD

Tahun 

2010

Tahun 

2011

Tahun 

2012

Tahun 

2013

Tahun 

2014

Tahun 

2015

Tahun 

2015

Tahun 

2015

1
Rata-rata panjang jalan per luas 

wilayah
% 2,26 2,40 2,55 2,72 2,89 3,08 2,60 3,08 Tercapai DPU

2
Rasio panjang jalan dengan jumlah 

kendaraan
% 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,24 0,24 0,24 Tercapai DPU

3
Proporsi panjang jaringan jalan 

dalam kondisi baik
% 51,19 68,52 69,45 69,68 71,27 71,50 63,56 71,50 Tercapai DPU

4
Jumlah Panjang Jalan yang 

ditingkatkan kelasnya
km 70,12 92,37 118,23 141,35 160,36 185,49 175,12 185,49 Tercapai DPU

5 Rasio jaringan I rigasi % 22,96 22,96 22,96 22,97 23,80 25,53 45,07 25,53 Tercapai DPU

6 Luas irigasi dalam kondisi baik Ha 601,00 744,00 874,00 1.025,00 1.112,00 1.193,00 1851,00 1.193,00 Tercapai DPU

7 Jumlah Jembatan yang dibangun unit 58,00 60,00 63,00 68,00 74,00 78,00 78,00 78,00 Tercapai DPU

8
Jumlah Panjang Jalan Lingkungan 

Pemukiman yang direhabilitasi
km 1.258,20 1.559,94 1.868,96 2.191,67 2.509,67 2.727,67 2508,20 2.727,67 Tercapai DPU

9
Proporsi rumah tangga kumuh 

perkotaan
% 14,10 12,44 11,92 11,17 10,71 10,05 10,10 10,05 Tercapai BPS

10

Proporsi rumah tangga dengan akses 

berkelanjutan terhadap air minum 

layak perkotaan dan perdesaan

% 37,74 81,19 77,10 77,90 81,04 84,12 50,15 84,12 Tercapai BPS

10.a Perkotaan % 36,22 88,45 84,32 85,80 88,05 89,54 46,03 89,54 Tercapai BPS

10.b Pedesaan % 39,46 43,90 41,24 36,49 41,79 55,88 54,38 55,88 Tercapai BPS

11

Proporsi rumah tangga dengan akses 

berkelanjutan terhadap sanitasi 

dasar perkotaan dan perdesaan

% 51,37 72,34 72,58 73,61 63,45 71,97 54,38 71,97 Tercapai BPS

11.a Perkotaan % 76,94 79,82 80,96 83,07 69,69 78,31 83,15 78,31 Tercapai BPS

11.b Pedesaan % 13,73 33,97 30,92 23,96 28,48 38,94 22,72 38,94 Tercapai BPS

12
Proporsi Keluarga terhadap Air 

Minum Perpipaan
% 12,09 54,05 63,96 64,78 70,21 71,41 18,46 71,41 Tercapai DPU

12.a Perkotaan % 21,34 73,24 69,82 71,13 72,99 74,32 22,80 74,32 Tercapai DPU

12.b Pedesaan % 1,81 7,55 7,09 6,24 7,15 9,50 3,95 9,50 Tercapai DPU

13
Proporsi Keluarga terhadap Sumber 

Air Minum Non-Perpipaan Terlindung
% 25,49 27,14 13,14 13,12 10,83 12,71 30,93 12,71 Kerja Keras DPU

13.a Perkotaan % 15,44 15,21 14,50 14,67 15,06 15,22 26,94 15,22 Kerja Keras DPU

13.b Pedesaan % 36,80 36,35 34,15 30,25 34,64 46,38 46,44 46,38 Tercapai DPU

Sumber 

Data

Capaian Kinerja Tahunan

Sat
Indikator Kinerja Pembangunan 

Daerah
No

Status 

Capaian

Kondisi 

Awal

Target 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD

Pencap

aian 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD

Tahun 

2010

Tahun 

2011

Tahun 

2012

Tahun 

2013

Tahun 

2014

Tahun 

2015

Tahun 

2015

Tahun 

2015

1
Rata-rata panjang jalan per luas 

wilayah
% 2,26 2,40 2,55 2,72 2,89 3,08 2,60 3,08 Tercapai DPU

2
Rasio panjang jalan dengan jumlah 

kendaraan
% 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,24 0,24 0,24 Tercapai DPU

3
Proporsi panjang jaringan jalan 

dalam kondisi baik
% 51,19 68,52 69,45 69,68 71,27 71,50 63,56 71,50 Tercapai DPU

4
Jumlah Panjang Jalan yang 

ditingkatkan kelasnya
km 70,12 92,37 118,23 141,35 160,36 185,49 175,12 185,49 Tercapai DPU

5 Rasio jaringan I rigasi % 22,96 22,96 22,96 22,97 23,80 25,53 45,07 25,53 Tercapai DPU

6 Luas irigasi dalam kondisi baik Ha 601,00 744,00 874,00 1.025,00 1.112,00 1.193,00 1851,00 1.193,00 Tercapai DPU

7 Jumlah Jembatan yang dibangun unit 58,00 60,00 63,00 68,00 74,00 78,00 78,00 78,00 Tercapai DPU

8
Jumlah Panjang Jalan Lingkungan 

Pemukiman yang direhabilitasi
km 1.258,20 1.559,94 1.868,96 2.191,67 2.509,67 2.727,67 2508,20 2.727,67 Tercapai DPU

9
Proporsi rumah tangga kumuh 

perkotaan
% 14,10 12,44 11,92 11,17 10,71 10,05 10,10 10,05 Tercapai BPS

10

Proporsi rumah tangga dengan akses 

berkelanjutan terhadap air minum 

layak perkotaan dan perdesaan

% 37,74 81,19 77,10 77,90 81,04 84,12 50,15 84,12 Tercapai BPS

10.a Perkotaan % 36,22 88,45 84,32 85,80 88,05 89,54 46,03 89,54 Tercapai BPS

10.b Pedesaan % 39,46 43,90 41,24 36,49 41,79 55,88 54,38 55,88 Tercapai BPS

11

Proporsi rumah tangga dengan akses 

berkelanjutan terhadap sanitasi 

dasar perkotaan dan perdesaan

% 51,37 72,34 72,58 73,61 63,45 71,97 54,38 71,97 Tercapai BPS

11.a Perkotaan % 76,94 79,82 80,96 83,07 69,69 78,31 83,15 78,31 Tercapai BPS

11.b Pedesaan % 13,73 33,97 30,92 23,96 28,48 38,94 22,72 38,94 Tercapai BPS

12
Proporsi Keluarga terhadap Air 

Minum Perpipaan
% 12,09 54,05 63,96 64,78 70,21 71,41 18,46 71,41 Tercapai DPU

12.a Perkotaan % 21,34 73,24 69,82 71,13 72,99 74,32 22,80 74,32 Tercapai DPU

12.b Pedesaan % 1,81 7,55 7,09 6,24 7,15 9,50 3,95 9,50 Tercapai DPU

13
Proporsi Keluarga terhadap Sumber 

Air Minum Non-Perpipaan Terlindung
% 25,49 27,14 13,14 13,12 10,83 12,71 30,93 12,71 Kerja Keras DPU

13.a Perkotaan % 15,44 15,21 14,50 14,67 15,06 15,22 26,94 15,22 Kerja Keras DPU

13.b Pedesaan % 36,80 36,35 34,15 30,25 34,64 46,38 46,44 46,38 Tercapai DPU

Sumber 

Data

Capaian Kinerja Tahunan

Sat
Indikator Kinerja Pembangunan 

Daerah
No

Status 

Capaian

Kondisi 

Awal

Target 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD

Pencap

aian 

Kinerja 

Akhir 

RPJMD

Tahun 

2010

Tahun 

2011

Tahun 

2012

Tahun 

2013

Tahun 

2014

Tahun 

2015

Tahun 

2015

Tahun 

2015

1
Rata-rata panjang jalan per luas 

wilayah
% 2,26 2,40 2,55 2,72 2,89 3,08 2,60 3,08 Tercapai DPU

2
Rasio panjang jalan dengan jumlah 

kendaraan
% 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,24 0,24 0,24 Tercapai DPU

3
Proporsi panjang jaringan jalan 

dalam kondisi baik
% 51,19 68,52 69,45 69,68 71,27 71,50 63,56 71,50 Tercapai DPU

4
Jumlah Panjang Jalan yang 

ditingkatkan kelasnya
km 70,12 92,37 118,23 141,35 160,36 185,49 175,12 185,49 Tercapai DPU

5 Rasio jaringan I rigasi % 22,96 22,96 22,96 22,97 23,80 25,53 45,07 25,53 Tercapai DPU

6 Luas irigasi dalam kondisi baik Ha 601,00 744,00 874,00 1.025,00 1.112,00 1.193,00 1851,00 1.193,00 Tercapai DPU

7 Jumlah Jembatan yang dibangun unit 58,00 60,00 63,00 68,00 74,00 78,00 78,00 78,00 Tercapai DPU

8
Jumlah Panjang Jalan Lingkungan 

Pemukiman yang direhabilitasi
km 1.258,20 1.559,94 1.868,96 2.191,67 2.509,67 2.727,67 2508,20 2.727,67 Tercapai DPU

9
Proporsi rumah tangga kumuh 

perkotaan
% 14,10 12,44 11,92 11,17 10,71 10,05 10,10 10,05 Tercapai BPS

10

Proporsi rumah tangga dengan akses 

berkelanjutan terhadap air minum 

layak perkotaan dan perdesaan

% 37,74 81,19 77,10 77,90 81,04 84,12 50,15 84,12 Tercapai BPS

10.a Perkotaan % 36,22 88,45 84,32 85,80 88,05 89,54 46,03 89,54 Tercapai BPS

10.b Pedesaan % 39,46 43,90 41,24 36,49 41,79 55,88 54,38 55,88 Tercapai BPS

11

Proporsi rumah tangga dengan akses 

berkelanjutan terhadap sanitasi 

dasar perkotaan dan perdesaan

% 51,37 72,34 72,58 73,61 63,45 71,97 54,38 71,97 Tercapai BPS

11.a Perkotaan % 76,94 79,82 80,96 83,07 69,69 78,31 83,15 78,31 Tercapai BPS

11.b Pedesaan % 13,73 33,97 30,92 23,96 28,48 38,94 22,72 38,94 Tercapai BPS

12
Proporsi Keluarga terhadap Air 

Minum Perpipaan
% 12,09 54,05 63,96 64,78 70,21 71,41 18,46 71,41 Tercapai DPU

12.a Perkotaan % 21,34 73,24 69,82 71,13 72,99 74,32 22,80 74,32 Tercapai DPU

12.b Pedesaan % 1,81 7,55 7,09 6,24 7,15 9,50 3,95 9,50 Tercapai DPU

13
Proporsi Keluarga terhadap Sumber 

Air Minum Non-Perpipaan Terlindung
% 25,49 27,14 13,14 13,12 10,83 12,71 30,93 12,71 Kerja Keras DPU

13.a Perkotaan % 15,44 15,21 14,50 14,67 15,06 15,22 26,94 15,22 Kerja Keras DPU

13.b Pedesaan % 36,80 36,35 34,15 30,25 34,64 46,38 46,44 46,38 Tercapai DPU

Sumber 

Data

Capaian Kinerja Tahunan

Sat
Indikator Kinerja Pembangunan 

Daerah
No

Status 

Capaian
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2.3.1. Realisasi Anggaran dan Kinerja pada Periode 2015-2016 

Dari hasil Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 - 2016, Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman memiliki kinerja yang baik dilihat dari rata-rata realisasi anggaran sebesar 

89.12%. Dari tahun 2010 - 2015 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terus 

meningkatkan kinerjanya dilihat dari rasio antara realisasi dan anggaran yang semakin 

meningkat. Dinas Pekerjaan Umum memiliki realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran 

sebesar 8.02% diikuti rata-rata relisasi anggaran sebesar 8.67%. Realisasi anggaran Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Periode 2010 - 2015 dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

 

Tabel Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Permukiman dan Kawasan Permukiman Periode 

2010 - 2015 

Tahun 

Anggaran 

Anggaran Pada Tahun 

Ke- 

Realisasi Anggaran 

pada Tahun Ke- 

 

Rasio antara 

Realisasi dan 

Anggaran 

Tahun Ke 

Rata-rata Pertumbuhan 

Anggaran Realisasi 

2010 Rp  582,119460,000.00 Rp  456,673,331,715.38 78.45 % - - 

2011 Rp   166,084.820.082.00 Rp   147,424,257,975.20 88.76 % -71.47 -67.72 

2012 Rp 199,495,312,750.00 Rp 182,625,522,185.00 91.54  % 20.12 23.88 

2013 Rp  297,217.570,000.00 Rp 287,806,830,567.00 96.83 % 48.98 57.59 

2014 Rp 560, 028,975,021.00 Rp 519,654,584,462.00 92.79 % 88.42 80.56 

2015 Rp  347,556,974,313.00 Rp 229,952,212,786.00 86.31 % -37.94 -42.27 

Rata-rata  Rp     358,750,518,694.33   Rp    304,022,789,948.43  89.12 % 8.02 8.67 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2010 - 2015 

 

Dari segi pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap pihak-pihak lainnya yang 

terkait urusan kedinasan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah berusaha sebaik 

mungkin, namun begitu ada beberapa kendala yang harus segera diatasi untuk 

meningkatkan pelayanan yang prima, yaitu sebagai berikut : 

1. Faktor Administrasi dan SDM, meliputi : 

 Keterlambatan penerbitan SK Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana 

Teknis, Panitia Pengadaan, Pejabat Pengelola Keuangan dan perangkat lainnya; 

 Adanya pergantian struktur organisasi baik secara struktural maupun fungsional di 

Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau; 

 Pelaksanaan kegiatan  yang lambat di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun 

sudah berlangsung dalam kurun waktu  yang cukup lama sehingga sudah menjadi 

bagian dari kultur organisasi di Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini 

adanya kebiasaan menunda pelaksanaan kegiatan; 

 Keengganan menjadi pejabat pembuat komitmen maupun pejabat pelaksana 

teknis kegiatan sehingga 1 orang bertanggung jawab pada beberapa kegiatan 

dengan volume pekerjaan yang besar; 
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 Sering terjadi kesalahan dalam pembuatan SPM pada proses pembayaran 

pekerjaan; 

2. Faktor Perencanaan  

 Masa penyusunan dan penelaahan anggaran relatif lama. Masa penyusunan dan 

penelaahan anggaran yang lama mengakibatkan keterlambatan pembentukan 

panitia pengadaan barang dan jasa. Panitia pengadaan barang dan jasa tersebut 

bertugas untuk menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi 

pengadaan, menyusun harga perkiraan sendiri, menyiapkan dokumen pengadaan, 

dan mengumumkan pengadaan di media cetak dan elektronik. Apabila 

pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa tersebut mengalami 

keterlambatan, maka bisa dipastikan pelaksanaan program/proyek tersebut 

terhambat. Belum lagi ditambah oleh proses lelang yang memakan waktu cukup 

lama sehingga semakin memperlambat penyerapan anggaran maupun realisasi 

fisik. 

 Pelaksanaan kegiatan sering mengabaikan jadwal pelaksanaan kegiatan dan 

pencairan dana dalam DPA serta Kerangka Acuan Kerja. 

 Adanya keterlambatan regulasi dari tingkat pusat sehingga DPA yang sudah 

ditetapkan harus dirubah didalam proses perubahan anggaran untuk menyesuaikan 

dengan regulasi yang baru, hal ini berakibar terhadap pelaksanaan program. Terjadi 

efisiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan mengalami penundaan. 

 Belum optimalnya ketersediaan data yang ada untuk menunjang proses 

perencanaan untuk masing – masing bidang. 

 

3. Faktor Pengadaan Barang dan Jasa 

 Kurangnya SDM yang memiliki sertifikat sebagai panitia pengadaan sehingga proses 

pengadaan hanya ditangani oleh beberapa orang dengan volume pekerjaan yang 

relatif besar. 

 Upah yang diterima sebagai panitia pengadaan barang dan jasa tidak begitu 

besar. Tidak sebandingnya resiko dan upah yang diterima oleh pegawai, serta 

volume pekerjaan yang berat dan lama menjadikan pegawai tersebut merasa 

enggan untuk menjadi panitia pengadaan barang dan jasa. 

 Kehati-hatian pejabat pengadaan barang dan jasa dalam mengambil tindakan 

dalam proses pengadaan. 

 Adanya proses pengadaan barang dan jasa yang memakan waktu lama dalam 

pelaksanaan program. Disamping itu, Apabila jumlah perusahaan yang mengikuti 

proses pengadaan barang dan jasa kurang dari persyaratan maka harus dilakukan 

lelang ulang, dan hal itu akan semakin menghambat pelaksaan program. 
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

 

2.4.1. Tantangan Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang 

Cipta Karya 

 

Tantangan pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Cipta 

Karya, meliputi : 

1. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni serta Meningkatkan 

Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman; 

2. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan 

permukiman yang masih rendah, sementara konflik sosial yang berkaitan dengan 

pengelolaan prasarana sarana lingkungan permukiman sampai saat ini masih sering 

terjadi di samping ketersediaan sarana dan prasarana yang masih belum memadai; 

3. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga 

wilayah yang lebih luas; 

4. Memperluas akses pelayanan sanitasi (air limbah dan persampahan) dan peningkatan 

kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan 

dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan 

kesehatan; 

5. Belum optimalnya program-program penanganan permukiman kumuh  yang  telah  

dilaksanakan.  Penanganan  permukiman  kumuh membutuhkan perencanaan  dan 

pelaksanaan kegiatan yang bersifat lintas sektor. Kurangnya koordinasi dan sinergis lintas 

sektor menyebabkan hasil yang diperoleh belum optimal 

6. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan 

pembangunan prasarana sarana lingkungan permukiman; 

7. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum secara 

mandiri baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum; 

8. Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building) untuk 

mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah 

kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global; dan  

9. Mengupayakan pengarusutamaan Gender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-

bidang infrastruktur permukiman, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun 

manfaatnya. 

 

 



 

 
26 Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau 

Periode Tahun 2016 - 2021 

 
 

 

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 
 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat 

Daerah 

 

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2016 - 2021, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari 

pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan 

strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun 

sebelumnya. Lima tahun pertama dan kedua telah menghasilkan berbagai kemajuan yang 

cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah 

yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan 

yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari 

kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi 

peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk 

mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dan PSD Perumahan 

dan Kawasan Permukiman dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap 

permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. 

Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya 

yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan 

atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 

 

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di 

tiap Bidang/UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian 
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terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD 

Tahun 2016 - 2021. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara 

internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. 

Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian 

indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

1. kapasitas dan fungsi sanitasi 

dan air bersih/minum yang 

belum layak 

Kurangnya 

ketersediaan sarana 

air bersih, drainase, 

sanitasi, dan 

persampahan 

Belum tersedianya air bersih 

yang cukup dan layak di 

beberapa kab/kota, terutama 

pada kabupaten yang belum 

memiliki tempat penampungan 

air atau waduk seperti 

Kabupaten Lingga, Kabupaten 

Natuna, dan Kabupaten 

Kepulauan Anambas;  

2. kawasan kumuh yang masih 

belum tertangani 

Belum meratanya 

perbaikan kualitas 

lingkungan 

permukiman kumuh 

Belum sepenuhnya provinsi 

berperan aktif dalam ikut 

meningkatkan pengelolaan TPA 

pada masing-masing 

kabupaten/kota, pengelolahan 

TPA masih diserahkan 

sepenuhkan kepada 

kabupaten/kota; 

Belum optimalnya peran 

kabupaten/kota dalam 

menyadarkan masyarakat 

tentang pengelolaan air limbah 

yang benar, terutama 

meningkatkan kesadaran 

sanitasi yang layak kepada 

Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah (MBR); 

Belum sepenuhnya masyarakat 

mendapatkan akses terhadap 

air minum yang layak, terutama 

pada kawasan perdesaan dan 

kawasan pulau kecil terluar 

atau pulau yang jauh dari 

ibukota kabupaten; 

Belum optimalnya penanganan 

pengurangan genangan banjir 

di kawasan perkotaan; 

3. Rendahnya kualitas 

keamanan dan keselamatan 

bangunan gedung di 

kawasan perkotaan 

Rendahnya jumlah 

Pembangunan 

gedung perkantoran 

pemerintahan 

provinsi; dan  

Belum optimalnya pelayanan 

exsaminasi teknis bangunan 

gedung negara, bangunan 

gedung yang dilindungi dan 

dilestarikan, dikarenakan SDM 

nya yang kurang. 

4. Minimnya Penyediaan PSD 

untuk penataan lingkungan 

dan kawasan perkotaan 

Rendahnya jumlah 

Pembangunan 

gedung fasilitas 

umum 

Belum optimalnya sarana dan 

prasarana dasar pendukung 

aksebilitas masyarakat miskin di 

perkotaan dan perdesaan, 

dikarenakan keterbatasan 

anggaran Daerah; dan 
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No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

5. Kurangnya penanganan 

peningkatan penataan 

perumahan dan lingkungan 

Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah (MBR) 

Minimnya rumah 

layak huni bagi 

penduduk di pesisir 

 

Masih adanya kawasan kumuh 

dan belum memadainya 

Prasarana dan Sarana Dasar di 

lingkungan perumahan dan 

Permukiman di Provinsi Kepri Kurangnya 

pemerataan 

Pembangunan 

FASUM dan FASOS 

Rendahnya jumlah 

penyediaan 

bangunan 

monumental di 

pusat-pusat kawasan 

pariwisata, Kawasan 

Strategis Provinsi 

(KSP), dan kawasan 

bersejarah/budaya. 

6. Rendahnya keterpaduan 

pembangunan infrastruktur 

Perumahan dan Kawasan 

Permukiman antar daerah, 

antar sektor dan antar tingkat 

pemerintahan 

Belum optimalnya 

keterlibatan 

perencanaan 

program lainnya 

(pemerintah, swasta, 

dan pendanaan 

lainnya) dalam 

Pengembangan 

infrastruktur untuk 

keterpaduan 

kawasan 

Belum optimalnya koordinasi 

dan fasilitasi pengendalian 

pemanfaatan ruang Provinsi 

Kepulauan Riau 

7. Kurangnya keterpaduan 

perencanaan, pemrograman 

dan penganggaran 

Belum optimalnya 

Perencanaan dan 

pemrograman baik 

program jangka 

panjang, jangka 

menengah dan 

jangka pendek 

Perencanaan program dan 

anggaran tahunan Program 

Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Kepulauan 

Riau 

 

 

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih  

 

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan 

untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tersebut dan untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tersebut.  

  

Hasil identifikasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau 

tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah 

dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis 

pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan demikian, isu-isu yang 

dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga 

berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam 

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih    



 

 
29 Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau 

Periode Tahun 2016 - 2021 

 

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa 

depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir 

periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha 

pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup 

(level of living) masyarakat 

 

Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merupakan gambaran kesuksesan yang ingin 

dicapai dalam kurum waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan 

visi RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN 

Tahun 2015 – 2019.  

    

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 - 2021 merupakan bagian dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau tahap ke-3. Visi 

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 – 2021 adalah ”Terwujudnya Kepulauan Riau 

sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan 

Unggul di Bidang Maritim”. Dengan kata kunci dari visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016 -

2021 meliputi sebagai berikut : 

 

1. Sebagai Bunda Tanah Melayu 

Mengandung arti bahwa Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap menjadi wilayah 

yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni budaya melayu dalam kehidupan 

masyarakat. Nilai-nilai adat dan budaya melayu tersebut dilestarikan agar tidak pudar 

terpengaruh oleh budaya luar. 

 

2. Sejahtera 

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti aman sentosa dan 

makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb). Masyarakat 

sejahtera dapat diartikan secara luas yaitu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan 

dasarnya (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan, dan jaminan sosial).  

 

3. Berakhlak Mulia 

Berakhlak mulia mengandung arti bahwa diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan 

Riau telah dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas masyarakat melayu dimana 

Agama Islam menjadi sumber utama referensinya dengan dasar keimanan dan 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bagi masyarakat selain Islam juga 

dapat melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tercipta kerukunan antar umat 

beragama. 

 

4. Ramah Lingkungan 

Ramah lingkungan mengandung arti bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan 

menjadi wilayah dengan lingkungan yang bersih, sehat, asri, dan nyaman sehingga perlu 

didukung dengan sistem pengelolaan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang 

baik, pemanfaatan ruang yang memenuhi aspek daya dukung lingkungan, dan 

dilengkapi ruang terbuka hijau yang memadai. 

 

5. Unggul di Bidang Maritim 

Unggul di bidang maritim diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dicita-citakan memiliki 

keunggulan pada sektor kemaritiman, sehingga mampu mewujudkan tujuan 

pembangunan bidang maritim, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir Provinsi Kepri; 
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menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat Kepri, Indonesia, dan ekspor; meningkatkan kontribusi sektor 

kelautan bagi perekonomian Provinsi Kepri (PDRB, nilai ekspor, dan PAD) secara signifikan; 

Menciptakan lapangan kerja dalam jumlah cukup besar; meningkatkan kesehatan dan 

kecerdasan rakyat melalui peningkatan konsumsi ikan, seafood, dan produk perikanan; 

dan Memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya kelautan. 

                

Misi yang yang ditempuh sebanyak 9 (sembilan) misi, yaitu : 

1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, 

tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu; 

2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan 

merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota;  

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya 

Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi;  

4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);  

5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata,  pertanian untuk 

mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar 

wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan; 

6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan 

pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;  

7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan 

memanfaatkan bahan baku lokal;  

8. Meningkatkan  daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup; 

9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi 

yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan 

publik yang  berkualitas. 

 

Sesuai dengan amanah RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 – 2021, peran Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau untuk mendorong misi ke-2 

yaitu meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas 

dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota. Oleh karena itu 

tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi periode tahun 2016 – 2021 

adalah sebagai berikut :  

 

1. Terus membangun dan menyediakan infrastruktur pelayanan dasar dengan cara 

menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman dan 

perumahan terutama pada Kawasan Permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(MBR) dan membangun perkantoran pemerintahan dan aparatur pemerintah agar 

pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan 

dengan baik berdasarkan prinsip manajemen modern.  

2. Berkembangnya pusat-pusat pengembangan kawasan yang sudah tertuang dalam 

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dengan disertai upaya peninjauan terhadap 

kebijakan yang sudah ada. Terus meningkatkan infrstruktur pendukung investasi dan 

peningkatan kapasitas kelembagaan dengan penyelenggaraan PSD dan penyediaan 

perumahan dan kawasan permukiman yang memadai.  

3. Pengembangan perbatasan terus dilakukan dengan pembangunan infrastruktur dasar di 

pulau-pulau terluar dan perbatasan dan terus melakukan kerjasama dengan instansi 

terkait baik daerah maupun pusat dalam pengembangan pulau terluar dan perbatasan. 

4. Terus meningkatkan penyediaan air bersih/ minum bagi Perumahan dan Kawasan 

Permukiman dengan tujuan meningkatkan kualitas hunian/permukiman perkotaan dan 
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pedesaan dengan program percepatan pembangunan desa dan program 

pengembangan kecamatan. Meningkatkan penurunan persentase dan jumlah keluarga 

miskin dan sangat miskin dengan perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih 

terkordinasi dan terintegrasi. 

 

 

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dan Renstra 

 

Penyusunan Renstra PD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau 

juga memperhatikan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. visi 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah 

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam 

Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong 

Royong”. Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan 

rumusan upaya - upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam 

rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, 

berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat 

sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 

tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja amanat RPJMN tahap ketiga serta 

perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut : 

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya 

maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, 

guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian 

ekonomi; 

2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna 

meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi 

penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan 

konektivitas daratan dan maritim; 

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk 

mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas 

hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’; 

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat 

secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk 

keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan 

perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI; 

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan 

pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung 

fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, 

pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat. 

 

Tabel 3.2 Identifikasi Permasalahan Renstra K/L Kemenpupera 

Sasaran Jangka Menengah 

Renstra K/L 

Permasalahan Pelayanan PD Faktor Penghambat Faktor Pendorong 

1. Meningkatnya keterpaduan 

perencanaan, 

pemrograman dan 

penganggaran; 

Belum sinergis perencanaan 

program antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah. 

Regulasi yang 

berubah-berubah 

dan prioritas 

program daerah 

sangat dipengaruhi 

oleh kebijakan politis 

Tersedianya 

sarana dan 

prasarana 

perkantoran yang 

memadai 

2. Meningkatnya dukungan 

konektivitas bagi penguatan 

daya saing dan 

meningkatnya kemantapan 

Di kawasan perkotaan juga terjadi 

kemacetan yang diakibatkan oleh 

pertumbuhan kapasitas jalan yang 

tidak mampu mengikuti 

Kesadaran 

masyarakat dalam 

berkendara masih 

yang sangat kurang  

Lebar jalan masih 

memadai, dan 

perlengkapan 

rambu yang 
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Sasaran Jangka Menengah 

Renstra K/L 

Permasalahan Pelayanan PD Faktor Penghambat Faktor Pendorong 

jalan nasional ; pertumbuhan kendaraan 

bermotor. 

cukup 

3. Meningkatnya dukungan 

kedaulatan pangan dan 

energi, dan ketahanan air; 

Masih terjadinya kerusakan pada 

catchment area, perubahan pola 

hujan, erosi dan sedimentasi 

sangat tinggi, peningkatan 

kejadian banjir dan kekeringan, 

tingginya pencemaran dan 

rendahnya kualitas air, serta 

dampak perubahan iklim yang 

memerlukan mitigasi dan adaptasi. 

Ketersedian lahan 

yang sangat sulit 

dan keterbatasan 

anggaran 

Mempunyai rata-

rata curah hujan 

cukup tinggi 

setiap tahunnya. 

4. Meningkatnya dukungan 

layanan infrastruktur dasar 

permukiman dan 

perumahan, dan 

meningkatnya penyediaan 

dan pembiayaan 

perumahan; 

Masih terasa berat dalam 

menyediakan akses dasar antara 

lain air bersih/minum yang layak, 

akses sanitasi yang layak, dan 

menyediakan permukiman yang 

layak yang sehat.  

Peran daerah 

dalam penyediaan 

pengelolahan 

prasarana sarana 

dasar masih sangat 

kurang 

Kerukunan 

masyarakat di 

Provinsi Kepulauan 

Riau masih terjaga 

dengan baik. 

 

 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

 

Sesuai dengan Rancangan RTRW Provinsi Kepulauan Riau prioritas pemanfaatan ruang 

dititikberatkan pada hal-hal sebagai berikut:  

1. Perwujudan Struktur Ruang Provinsi melalui perwujudan sistem perkotaan, transportasi 

darat -laut-udara, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air dan jaringan lainnya; 

2. Perwujudan Pola Ruang Provinsi melalui pengendalian pemanfaatan kawasan lindung 

dan budi daya darat; 

3. Perwujudan Pola Ruang Laut melalui perlindungan dan pengawasan kawasan laut, serta 

pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut; dan 

4. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi.  

 

Adapun indikasi program untuk mewujudkan pola ruang sesuai dengan Rancangan RTRW 

Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut: 

1. Perwujudan Sistem Pusat-Pusat Kegiatan Provinsi. 

a. Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional, 

Provinsi dan Kabupaten/Kota  melalui Pengembangan/Peningkatan Fungsi Kota 

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) selaras 

daya dukung lingkungan, disertai penerapan teknologi lingkungan yang diimbangi 

pengembangan kawasan hinterland serta didukung pengembangan SDM dan 

sektor-sektor pendukung, yaitu di Batam; 

b. Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional, 

Provinsi dan Kabupaten melalui Pengembangan/Peningkatan Fungsi Kota Pusat 

Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Daik, Dabo, 

Tarempa; 

c. Percepatan Pengembangan Kota-Kota Utama Kawasan Perbatasan melalui 

Pengembangan Baru Kota Ranai sebagai Kota Pusat Kegiatan Strategis Nasional 

(PKSN) yaitu di Ranai; 

d. Percepatan dan Pengembangan Kota Pusat Kegiatan Lokal melalui 

Pengembangan/Peningkatan fungsi dan peran pusat-pusat kegiatan lokal (PKL) 

meliputi Kijang, Tanjung Uban, Tanjung Batu, Meral, Letung; dan  

e. Percepatan dan Pengembangan Kota Pusat Kegiatan Lokal melalui Pengembangan 

baru kota-kota sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu di Moro, Bandar Seri Bintan, 

Palmatak, Serasan, Sedanau, Senayang, Pancur. 
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2. Perwujudan Sistem Jaringan Air Bersih dan Air Limbah 

 

a. Sistem Jaringan Air Bersih 

Fasilitas air bersih yang ada di Provinsi Kepulauan Riau tersebar di kabupaten/kota 

yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), swasta dan kelompok 

masyarakat. Pada saat ini skala pelayanan PDAM hanya mampu melayani 

masyarakat yang berada di perkotaan pada pulau-pulau utama seperti Kota Batam, 

Tanjungpinang, Tanjung Uban, Kijang, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Batu, Dabo 

Singkep, Daik, Ranai dan Tarempa. Sedangkan masyarakat lainnya terutama pada 

pulau-pulau terpencil masih mempergunakan air sumur sebagai salah satu sumber air 

bersih. Sebagai suatu wilayah kepulauan, dalam hal penyediaan air bersih Provinsi 

Kepulauan Riau sangat mengandalkan sumber air permukaan sebagai sumber air 

baku yang dapat dimanfaatkan untuk air bersih yang pada umumnya disupply dari 

waduk (tadah hujan) dengan memanfaatkan potensi curah hujan yang berkisar 

antara 2200 mm/tahun – 3700 mm/tahun. Sejauh ini pemerintah masing-masing 

kabupaten telah mengembangkan dan memanfaatkan beberapa sumber air yang 

ada yang kemudian diolah untuk didistribusikan. Seperti sumber air di Kabupaten 

Karimun akan memanfaatkan PDAM Sei Bati serta semua kolong bekas galian timah, 

Kabupaten Bintan dengan pembangunan waduk Kampung Lepan dengan debit 174 

liter/detik dan waduk Sekuning serta kolong-kolong eks pasir dan granit. Untuk sumber 

air di Tanjungpinang berada di Sungai Pulai. Kota Batam memanfaatkan waduk yang 

sudah ada untuk sumber air serta terdapat rencana pembangunan Waduk di Pulau 

Rempang, Galang dan Galang Baru. Untuk Kabupaten Natuna di sekitar Air Terjun 

Temurun. Sedangkan penyediaan air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas 

dilakukan melalui pembangunan waduk di tiga (3) pulau besar yakni Pulau Jemaja, 

Siantan dan Matak. 

 

Kebutuhan air bersih di Provinsi Kepulauan Riau setiap tahunnya semakin bertambah 

seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, ditambah lagi dengan 

ditetapkannya Batam sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (FTZ) 

kebutuhan air bersih akan semakin meningkat. Pada saat ini kondisi permasalahan air 

bersih yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau adalah keterbatasan sumber air bersih 

menyebabkan terjadinya krisis air terutama di musim kemarau, dimana wilayah yang 

paling memperihatinkan terjadi di Pulau Bintan, khususnya Kota Tanjungpinang. Seperti 

yang diketahui, PDAM Tirta Kepri melayani kebutuhan air bersih dengan skala 

pelayanan seluruh Pulau Bintan (Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan). Sumber 

air baku pada PDAM Tirta Kepri berasal dari Waduk Sungai Pulai, Kolong Enam dan 

Dam Sei Jago. Sumber air baku PDAM Tirta Kepri ini juga mengalami pengurangan 

volume debit air (kekeringan). Seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk, 

menyebabkan masih banyak permintaan pelanggan (penduduk) yang belum bisa 

dipenuhi oleh PT. Tirta Kepri. Padahal wilayah ini merupakan salah satu Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dimana kedepannya sangat memerlukan 

pasokan air bersih yang banyak untuk mendukung pengembangan wilayahnya. 

 

Adanya keterbatasan sumber air di Provinsi Kepulauan Riau menuntut perlunya dicari 

alternatif lokasi yang dapat dijadikan sebagai catchment area/waduk guna dapat 

menampung buangan air hujan dengan kapasitas yang cukup besar. Pembuatan 

waduk baru di sebagian besar wilayah Kepulauan Riau ini sangat memungkinkan 

mengingat struktur batuan yang ada umumnya mempunyai tingkat permeabilitas 

rendah, sehingga sulit untuk diresapkan ke dalam tanah. Alternatif lain pemenuhan 
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kebutuhan air bersih dapat dilakukan dengan membuat bak-bak penampung air 

hujan yang dikelola secara individu, berupa sumur penampungan air hujan yang 

dibuat di halaman rumah dengan menggunakan material yang lulus air dan tahan 

longsor, serta harus bebas dari kontaminasi atau pencemaran limbah, tau juga 

dengan pemanfaatan teknologi penyulingan air laut.  

 

Dengan karakteristik yang hampir sama untuk setiap wilayah di Kepulauan Riau maka 

perlu dibuat suatu studi yang lebih mendalam untuk mengetahui tempat-tempat di 

wilayah mana saja yang bisa dimanfaatkan dan sesuai untuk dibuat sebagai waduk 

penampungan air permukaan.  

 

Sedangkan alternatif lain pemenuhan kebutuhan air bersih di Provinsi Kepulauan Riau 

dapat dilakukan dengan membuat bak-bak penampung air hujan yang dikelola 

secara individu, berupa sumur penampungan air hujan dengan menggunakan 

material yang lulus air dan tahan longsor, bebas dari kontaminasi maupun 

pencemaran limbah, atau dengan alternatif penyulingan air laut. 

 

Sementara itu, pengembangan jaringan air bersih di Provinsi Kepulauan Riau akan 

dilakukan melalui : 

1. Pengembangan air bersih yang mampu mendukung kegiatan industri, 

perdagangan, jasa, dan perumahan.  

2. Penyediaan air bersih lebih diprioritaskan untuk mendukung kegiatan 

perekonomian terutama di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, 

Kawasan Andalan serta Kawasan Strategis Provinsi. 

3. Pengembangan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan (sustainable 

development) 

4. Pemerataan penyediaan dan pengembangan jaringan prasarana air bersih di 

Provinsi Kepulauan Riau untuk terpenuhinya akses air bersih terutama pada 

masyarakat desa, pulau-pulau terluar, daerah terpencil serta daerah perbatasan. 

5. Pengembangan alternatif lokasi yang dapat dijadikan sebagai catchment 

area/waduk guna dapat menampung buangan air hujan dengan kapasitas yang 

cukup besar.  

 

b. Sistem Jaringan Air Limbah 

 

Sistem pengelolaan air limbah erat hubungannya dengan sanitasi atau kesehatan 

lingkungan, sehingga pengelolaan air limbah ini harus benar-benar direncanakan 

dengan sebaik mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang 

berhubungan dengan sanitasi lingkungan masyarakatnya. 

Sistem pembuangan air limbah berupa air limbah domestik (rumah tangga), yang 

pengelolaan air limbah domestik umumnya dilakukan dengan menggunakan sistem 

sanitasi setempat (on site sanitation) berupa jamban, baik yang dikelola secara 

individu maupun secara komunal, yang dilengkapi dengan tangki septik atau cubluk. 

Sedangkan penggunaan sistem sanitasi terpusat (off site sanitation) pelaksanaannya 

memerlukan biaya yang cukup besar juga dalam pemeliharaannya, sehingga 

penggunaan sistem sanitasi terpusat yang ada saat ini diperkirakan hanya dapat 

diterapkan untuk wilayah-wilayah komersial dan industri. 

Sistem pembuangan air limbah di Provinsi Kepulauan Riau mencakup pembangunan, 

pengelolaan dan pelayanan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal yang 

berwawasan lingkungan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan 

yang berlaku. 
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c. Sistem Jaringan Lainnya 

- Pengembangan dan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seluruh 

Kabupaten/Kota;  

- Peningkatan dan pemantapan sistem pengelolaan persampahan dan instalasi 

pengolahan lumpur tinja seluruh Kabupaten/Kota; dan 

- Pengembangan, rehabilitasi dan revitalisasi sistem jaringan drainase seluruh 

Kabupaten/Kota. 

 

3. Perwujudan Pola Ruang Provinsi 

a. Perlindungan Kawasan Lindung 

- Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengawasan hutan Seluruh 

Kabupaten/Kota; 

- Perlindungan dan Konservasi kawasan resapan air seluruh Kabupaten/Kota; 

- Rehabilitasi dan Peningkatan pengembangan kawasan resapan air Seluruh 

Kabupaten/Kota; 

- Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengawasan kawasan 

resapan air Seluruh Kabupaten/Kota; 

- Rehabilitasi dan peningkatan kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, dan 

sempadan waduk/danau Seluruh Kabupaten/Kota; 

- Peningkatan tertib pemanfaatan kawasan sekitar sempadan pantai, sempadan 

sungai, dan sempadan waduk/danau Seluruh Kabupaten/Kota;  

- Peningkatan kualitas kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya pada Kota 

Batam dan Kota Tanjungpinang. 

 

b. Kawasan Budidaya 

- Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan-kegiatan jasa 

lingkungan seluruh Kabupaten/Kota; 

- Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian (tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan dan seluruh Kabupaten/Kota; 

- Program peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana Kelautan dan 

Perikanan seluruh Kabupaten/Kota; 

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata seluruh Kabupaten/Kota; 

- Menata kawasan perkotaan, pedesaan, dan kawasan khusus seluruh 

Kabupaten/Kota; 

- Membangun/ Mengembangkan sarana prasarana pengelolaan sampah dan 

seluruh Kabupaten/Kota; 

- Membangun/ Mengembangkan penyediaan air bersih seluruh Kabupaten/Kota;  

- Mengembangkan Prasarana dan Sarana kawasan pemukiman yang layak huni 

seluruh Kabupaten/Kota;  

- Mengembangkan Prasarana dan Sarana kawasan pemukiman yang layak huni di 

kawasan perbatasan seluruh Kabupaten/Kota; dan 

- Peningkatan, perlindungan dan pengawasan Kawasan strategis Nasional Tertentu 

Pulau-Pulau Kecil Terdepan Provinsi. 

 

c. Kawasan Peruntukan Permukiman  

Kawasan peruntukan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukan bagi 

permukiman penduduk diluar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan 

tempat tinggal masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi 

Kepulauan Riau, dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana; 
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2. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat diluar kawasan;  

3. Memiliki kelengkapan sarana, prasarana dan utilitas pendukung. 

 

Kriteria pengembangan kawasan peruntukan permukiman yakni : 

1. Kesesuaian lahan dengan teknologi yang ada; 

2. Ketersediaan air terjamin; 

3. Lokasi yang terkait yang telah ada/berkembang; 

4. Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah. 

 

Masalah permukiman penduduk berkaitan erat dengan kebutuhan penduduk akan 

perumahan. Peningkatan jumlah penduduk yang terus bertambah akan memberikan 

konsekuensi dalam penyediaan perumahan. Perpindahan penduduk dari desa ke kota juga 

menambah permasalahan di dalam penyediaan rumah. Tingkat urbanisasi semakin pesat 

akibat terjadinya perubahan yang sangat pesat dari sektor pertanian ke sektor industri.  

 

Lahan siap bangun bagi pengembangan rumah perorangan perlu dikendalikan dari 

waktu ke waktu, hal ini mengingat keterbatasan lahan yang tidak mencukupi jika semua 

kawasan dibangun untuk perumahan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. 

Orientasi pengembangan perumahan khususnya di kawasan perkotaan dan cepat tumbuh 

diarahkan bagi “rumah tumbuh” atau vertikal. Dengan demikian akan mengurangi tekanan 

bagi penyempitan lahan untuk aktivitas masyarakat secara keseluruhan.  Adapun rencana 

kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau seluas lebih kurang 85.605,36 Ha yang 

tersebar di seluruh kabupaten/kota. 

 

Secara umum kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas: 

a. Kawasan Permukiman Perkotaan 

Tujuan dari pengembangan kawasan permukiman kota adalah mengembangkan 

kawasan permukiman kota sebagai tempat pemusatan penduduk yang ditunjang oleh 

pendidikan, perdagangan dan jasa, perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial,  Ruang 

Terbuka Hijau (RTH), instalasi militer, cagar budaya dan fasilitas penunjang perkotaan yang 

memadai sesuai dengan fungsi dan hirarkinya. 

Sedangkan arahan kebijaksanaan ruang kawasan permukiman kota adalah : 

1. Kawasan permukiman perkotaan secara teknis tidak berada pada kawasan yang 

aman dari kawasan rawan bencana. 

2. Penyediaan kawasan permukiman kota yang dapat menampung peningkatan 

penduduk di perkotaan. 

3. Pengaturan pembangunan kawasan perumahan (permukiman) di perkotaan sesuai 

dengan peraturan perumahan dan permukiman yang berlaku. 

4. Pengembangan kawasan permukiman kota yang tidak menyalahi peraturan 

perumahan dan permukiman yang berlaku. 

5. Pengendalian perkembangan dan distribusi penduduk serta distribusi penduduk pada 

kawasan potensial untuk pengembangan pemukiman dengan tetap memperhatikan 

daya dukung dan daya tampung lahan. 

 

b. Kawasan Permukiman pedesaan 

Tujuan dari pengembangan kawasan permukiman pedesaan adalah mengembangkan 

kawasan permukiman yang terkait dengan kegiatan budidaya pertanian yang terbesar 

sesuai dengan potensi pertanian. 

Kebijakan pengembangan permukiman pedesaan dilakukan dengan menciptakan 

sentra-sentra produksi yang prospektif dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan 

pendapatan, pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan serta pengembangan 



 

 
37 Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau 

Periode Tahun 2016 - 2021 

permukiman transmigrasi. Sejalan dengan itu perlu diciptakan saling keterhubungan antara 

sentra produksi dengan pusat pemasarannya sehingga dapat saling menunjang sistem 

perwilayahan. 

Sedangkan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan pemukiman pedesaan 

adalah: 

1. Kawasan permukiman pedesaan secara teknis berada pada kawasan yang aman dari 

kawasan rawan bencana atau dengan kata lain tidak berada pada kawasan lindung 

dan kawasan catchment water area. 

2. Pengembangan permukiman pedesaan yang mengutamakan akses menuju pusat-

pusat pertumbuhan desa. 

3. Pengembangan permukiman pedesaan yang sehat dan layak huni. 

 

4. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi 

a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yaitu Kab. Lingga, 

Kab. Kep. Anambas, Kab. Natuna, Kota Tanjungpinang; 

b. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dengan memperhatikan 

daya dukung lingkungan, sinkronisasi kebijakan pembangunan kawasan strategis dan 

partisipasi stakeholders Kab. Lingga, Kab. Kep. Anambas, Kab. Natuna, Kota 

Tanjungpinang;  

c. Pembangunan sarana dan Infrastruktur pendukung Kawasan Strategis Provinsi dengan 

memperhatikan daya dukung lingkungan, pengawasan yang optimal dan 

kepentingan umum Kab. Lingga, Kab. Kep. Anambas, Kab. Natuna, Kota 

Tanjungpinang;  

d. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasana Kepelabuhanan dan Pelayaran 

Kab. Natuna;  

e. Penyiapan Sarana Pendukung Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

dengan memperhatikan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat Kota Batam, Kab. 

Bintan, Kab. Karimun, Kota Tanjungpinang;  

f. Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi yang berbasis sumber daya 

daerah melalui pengembangan kota Sentra Produksi Pertanian Kab. Lingga;  

g. Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi yang berbasis sumber daya 

daerah melalui pengembangan kota Sentra Produksi Perikanan Kab. Kep. Anambas;  

h. Peningkatan kerjasama distribusi dan produksi sumberdaya antara Kawasan Strategis 

Provinsi dan Kawasan Strategis Nasional di Kab. Lingga, Kab. Kep. Anambas, Kab. 

Natuna dan Kota Tanjungpinang;  

i. Revitalisasi sarana dan prasarana pendukung pada kawasan sentra-sentra produksi 

Kab. Lingga, Kab. Kep. Anambas, Kab. Natuna, Kota Tanjungpinang; 

j. Pengembangan dan pemantapan sistem pasca produksi Pertanian dan Perikanan 

Kab. Lingga dan Kab. Kep. Anambas;  

k. Pengembangan/pengaturan distribusi dan pemasaran hasil produksi pertanian dan 

perikanan Kawasan Strategis Provinsi Kab. Lingga dan Kab. Kep. Anambas;  

l. Pengembangan potensi sumber daya air Kab. Lingga;  

m. Penetapan kawasan perlindungan sumber daya air Kab. Lingga; dan  

n. Pengembangan transmisi sumber daya air Kab. Lingga. 

 

Wilayah pengembangan sesuai dengan arahan prioritas dalam RTRW terdiri dari : 

1. WP I, seluas 812,50 Ha; terdiri dari 4 SWP (Sub Wilayah Pengembangan) yaitu : Bukit 

Bestari, Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Barat, dan Pusat 

Pemerintahan Provinsi, dimana pusat pelayananannya di Pulau Dompak.  

2. WP II, seluas 59.851 Ha; terdiri dari 6 SWP yaitu Teluk Sebong, Gunung Kijang, Teluk 

Bintan, Bintan Utara, Bintan Timur, dan Tambelan.  
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3. WP III, seluas 1.570 Ha; terdiri dari 12 SWP yaitu Belakang Padang, Bulang, Galang, Sei 

Beduk, Nongsa, Sekupang, Lubuk Baja, Batu Ampar, Sabulung, Batam Kota, Batu Aji, 

dan Bengkong. 

4. WP IV, seluas 7.984 Ha; teridir dari 9 SWP yaitu Kundur, Karimun, Kundur Utara, Kundur 

Barat, Buru, Meral, Tebing, Durai, dan Moro.  

5. WP V, seluas 40.481 Ha; terdiri dari 5 SWP yaitu Singkep, Singkep Barat, Lingga, Lingga 

Utara, dan Senayang.  

6. WP VI, seluas 141.902,2 Ha; terdiri dari 11 SWP yaitu Jemaja, Siantan, Bunguran Barat, 

Banguran Timur, Bunguran Utara, Midai, Serasan, Paltamak, Pulau Tiga, Pulau Laut, dan 

Subi. 

 

Tabel 3.3 Identifikasi Permasalahan Rancangan RTRW 

Sasaran Rancangan RTRW Provinsi 

Kepulauan Riau 

Permasalahan 

Pelayanan PD 

Faktor Penghambat Faktor Pendorong 

1. Revitalisasi dan Percepatan 

Pengembangan Kota-Kota Pusat 

Pertumbuhan Nasional, Provinsi dan 

Kabupaten melalui Pengembangan/ 

Peningkatan Fungsi Kota Pusat 

Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu 

Tanjungpinang, Tanjung Balai 

Karimun, Daik, Dabo, Tarempa 

Belum ada Rencana 

Tata Ruang Terinci 

(RTR) pada Kawasan 

pada kawasan 

tersebut  dan masih 

mengikuti RTRW 

kabupaten /kota. 

Ketersedian lahan yang 

sangat sulit, 

keterbatasan anggaran 

dan sinkronisasi program 

belum belum maksimal 

Tersedianya 

sarana dan 

prasarana 

perkantoran yang 

memadai 

2. Percepatan Pengembangan Kota-

Kota Utama Kawasan Perbatasan 

melalui Pengembangan Baru Kota 

Ranai sebagai Kota Pusat Kegiatan 

Strategis Nasional (PKSN) yaitu di 

Ranai 

Belum ada Rencana 

Tata Ruang Terinci 

(RTR) pada Kawasan 

pada kawasan 

tersebut  dan masih 

mengikuti RTRW 

kabupaten /kota. 

Ketersedian lahan yang 

sangat sulit, 

keterbatasan anggaran 

dan sinkronisasi program 

belum belum maksimal 

Tersedianya 

sarana dan 

prasarana 

perkantoran yang 

memadai 

3. Percepatan dan Pengembangan 

Kota Pusat Kegiatan Lokal melalui 

Pengembangan/Peningkatan fungsi 

dan peran pusat-pusat kegiatan lokal 

(PKL) meliputi Kijang, Tanjung Uban, 

Tanjung Batu, Meral, Letung 

Belum ada Rencana 

Tata Ruang Terinci 

(RTR) pada Kawasan 

pada kawasan 

tersebut  dan masih 

mengikuti RTRW 

kabupaten /kota. 

Ketersedian lahan yang 

sangat sulit, 

keterbatasan anggaran 

dan sinkronisasi program 

belum belum maksimal 

Tersedianya 

sarana dan 

prasarana 

perkantoran yang 

memadai. 

4. Percepatan dan Pengembangan 

Kota Pusat Kegiatan Lokal melalui 

Pengembangan baru kota-kota 

sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 

yaitu di Moro, Bandar Seri Bintan, 

Palmatak, Serasan, Sedanau, 

Senayang, Pancur 

Belum ada Rencana 

Tata Ruang Terinci 

(RTR) pada Kawasan 

pada kawasan 

tersebut  dan masih 

mengikuti RTRW 

kabupaten /kota. 

Ketersedian lahan yang 

sangat sulit, 

keterbatasan anggaran 

dan sinkronisasi program 

belum  maksimal 

Tersedianya 

sarana dan 

prasarana 

perkantoran yang 

memadai 

5. Pembangunan jembatan antar 

pulau di Batam – Bintan, Palmatak – 

Siantan, Lingga - Selayar Singkep, 

Pulau Dompak –Tanjungpinang, 

Karimun – Kundur, Sedanau – Binjai 

Biaya pelaksanaan  

pembangunan 

sangat besar dan 

perlu melibatkan 

peran swasta untuk 

membangun 

Ketersedian lahan yang 

sangat sulit, dan 

keterbatasan anggaran 

Sudah memiliki 

pengalaman 

pembangunan 

jembatan  

6. Pengembangan/pembangunan 

irigasi pertanianKabupaten Lingga 

dan Kabupaten Natuna, dan -

Rehabilitasi dan revitalisasi irigasi 

pertanian Kabupaten Lingga, 

Kabupaten Natuna, dan Kabupaten 

Kepulauan Anambas. 

Belum ada masterplan 

pengembangan 

daerah irigasi 

pertanian di Lingga, 

natuna, dan anambas 

Kesadaran masyarakat 

untuk bertani masih 

minim dan belum ada 

upaya yang keras dari 

pemerintah dalam 

pengembangan 

kawasan pertanian 

Bantuan program 

pemerintah baik 

melalui DAK Irigasi 

dan Reguler 

cukup besar 

7. Rehabilitasi, peningkatan dan 

pembangunan prasarana serta 

sarana pada kawasan rawan abrasi 

pantai dan rawan banjir seluruh 

Kabupaten/Kota 

Belum ada masterplan 

penangan kawasan 

rawan abrasi dan 

rawan banjir pada 

masing-masing 

kabupaten/kota 

Ketersedian lahan yang 

sangat sulit, keterbata-

san anggaran dan 

sinkronisasi program 

belum belum maksimal 

Bantuan program 

pemerintah baik 

melalui APBN 

cukup besar 

8. Pengembangan dan penyediaan 

sarana dan prasarana dasar yang 

meliputi air bersih, Air Limbah, 

Persampahan, Drainase Permukiman, 

dan penataan lingkungan yang 

Peran pemerintah 

dae-rah untuk 

pembiayaan program 

ini masih kecil 

terutama pengelo-

Ketersedian lahan yang 

sangat sulit, keterbata-

san anggaran dan 

sinkronisasi program  

belum maksimal 

program peme-

rintah baik melalui 

APBN, DAK, prog-

ram pemberda-

yaan masyarakat 
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Sasaran Rancangan RTRW Provinsi 

Kepulauan Riau 

Permasalahan 

Pelayanan PD 

Faktor Penghambat Faktor Pendorong 

tertata dan sehat seluruh 

Kabupaten/Kota 

lahan paska kontruksi 

belum berjalan secara 

lebih baik. 

cukup besar 

9. Perwujudan Kawasan Strategis 

Provinsi (KSP) melalui Pengembangan 

dan Peningkatan Kualitas Kawasan 

Strategis dengan memperhatikan 

daya dukung lingkungan, sinkronisasi 

kebijakan pembangunan kawasan 

strategis dan partisipasi stakeholders 

Kab. Lingga, Kab. Kep. Anambas, 

Kab. Natuna, Kota Tanjungpinang 

(Pulau Dompak) 

Belum ada Rencana 

Tata Ruang Terinci 

(RTR) pada Kawasan  

tersebut  dan masih 

mengikuti RTRW 

kabupaten /kota. 

Ketersedian lahan yang 

sangat sulit, 

keterbatasan anggaran 

dan sinkronisasi program  

belum maksimal 

Tersedianya sara-

na dan prasarana 

perkantoran yang 

memadai 

10. Percepatan penyediaan kebutuhan 

infrastruktur pada 6 Wilayah 

pengembangan sesuai dengan 

arahan prioritas dalam RTRW. 

Belum ada Rencana 

Tata Ruang terinci 

(RTR) pada 6 kawasan 

wilayah pengemba-

ngan yang telah 

ditetapkan dalam 

RTRW Provinsi 

RTRW Provinsi sudah 

ditetapkan, tapi masih 

perlu ditetapkan aturan 

turunannya.  

Rancangan RTRW 

telah ditetapkan 

dengan perda. 

 

 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis 

yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan 

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah 

dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 

 

KLHS memuat kajian antara lain; 

a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; 

b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; 

c. Kinerja layanan/jasa ekosistem; 

d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 

e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan 

f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati 

 

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam 

suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung 

sudah terlampaui, maka: 

 

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai 

dengan rekomendasi KLHS; dan 

2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi 

 

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil 

KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman di kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan 

hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan 

rekomendasi KLHS. 

 

Adapun Indikasi Program pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang 

berdampak/berpengaruh pada Lingkungan Hidup yaitu Program Peningkatan Dukungan 

Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan. Isu pembangunan berkelanjutan meliputi 

potensi ancaman bencana alam dan non alam, ketersediaan dan kualitas air baku, 
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degradasi hutan, lahan, wilayah pesisir, pulau kecil dan terdepan dan volume limbah 

domestik dan B3. Indikator kinerja Program ini yaitu berkurangnya kawasan permukiman 

kumuh melalui penyediaan layanan dasar permukiman. Permukiman kumuh biasanya terjadi 

di kawasan yang tidak disiapkan sebagai kawasan permukiman, sehingga memiliki resiko 

bencana longsor dan banjir yang cukup tinggi, tidak tersedianya akses air bersih, dan 

volume sampah yang tidak terkelola. Adapun mitigasi terkait hal tersebut meliputi Penerapan 

konsolidasi tanah, pembangunan perumahan sesuai NSPK, pembuatan biopori, 

pengintegrasian SPAM kawasan. Mitigasi ini diwujudkan didalam Kegiatan Penyediaan 

Rumah dan Infrastruktur lainnya, Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, 

Kegiatan Pengembangan dan pembangunan SPAM kabupaten/ kota, dan Kegiatan 

Penyediaan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), termasuk didalam kegiatan-kegiatan 

tersebut adalah penyusunan NSPK, dokumen perencanaan, dan pengelolaan lingkungan 

hidup.   

 

 

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 

 

Berdasarkan RPJM Nasional periode tahun 2015 – 2019 bahwa isu strategis nasional yang 

perlu diprioritaskan dalam pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Riau 

adalah : 

1. Isu urbanisasi, kesenjangan antara kota-kota Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan 

Timur Indonesia (KTI), serta kesenjangan antara desa dan kota merupakan isu strategis 

dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan. Tingkat pertumbuhan penduduk di 

perkotaan yang mencapai 2,18 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat 

pertumbuhan di perdesaan yang hanya 0,64 persen ratarata pertahunnya (BPS, 2013). 

Kota-kota metropolitan yang sebagian besar berada di Jawa (15% dari jumlah kota 

otonom) menguasai 28% PDRB Nasional, sementara kota-kota sedang di luar Jawa (56% 

dari jumlah kota otonom) hanya berkontribusi 6%. 

2. Keterpaduan pembangunan antar sektor sangat penting dalam perencanaan pusat-

pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan kawasan 

perbatasan. Keterpaduan perencanaan daratan, pesisir, pulaupulau kecil dan lautan 

dapat mendorong kinerja pembangunan maritim dan perikanan yang menjadi salah 

satu fokus dalam pemerintahan ini. 

3. Berdasarkan RPJMN bahwa sasaran pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau harus 

mampu mencapai 7,5 persen pada tahun 2019, sasaran yang dicapai dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 
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4. Pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan strategis erat kaitannya dengan 

memberdayakan masyarakat berbasis potensi ekonomi wilayah, sehingga dapat 

meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan yang dilakukan melalui 

Mengembangkan industri manufaktur unggulan kawasan berorientasi ekspor di Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun, serta industri 

pariwisata di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dengan 

memanfaatkan fasilitas perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. 

5. Percepatan penguatan konektivitas melalui Pengembangan dan pembangunan 

pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Tanjung Sauh di Batam, Pembangunan jalan tol 

Batu Ampar-Muka Kuning-Hang Nadim, dan Pembangunan ruas jalan jalan penghubung 

kawasan-kawasan strategis. 

6. Arah kebijakan pembangunan wilayah perkotaan di Kepulauan Riau difokuskan untuk 

membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang 

sejahtera berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal melalui :  

a. Perwujudan  Sistem Perkotaan Nasional dengan mengembangkan PKN, PKW, dan PKL 

dimasing-mamsing Kabupaten Kota. 

b. Perwujudan Kota Layak Huni dan Layak Anak Yang Aman dan Nyaman melalui  

Mempercepat pemenuhan dan meningkatkan  pelayanan sarana prasarana 

permukiman sesuai dengan tipologi dan peran kotanya, dan Mengembangkan 

sistem pengolahan sanitasi terpusat untuk kota besar dan Kota Metropolitan.  

7. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Adaptif terhadap Bencana melalui 

pengembangan dan penerapan konsep kota hijau dengan green transportation, green 

openspace (ruang terbuka hijau), green waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui 

3R), green water (efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan) dan green 

energy(pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan)untuk 

pengurangan tingkat pencemaran di darat, laut, dan udara, pemanfaatan energi 

alternatif dan terbarukan, pemanfaatan daur ulang, serta pengembangan kegiatan 

perekonomian kota (green Economy) khususnya di kota besar dan kota metropolitan. 

8. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sumatera 

difokuskan pada promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, 

sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak melalui Pembangunan  

perumahan layak huni, Pembangunan sarana air bersih sehat di seluruh kampung 

terutama di wilayah terisolir, dan Perbaikan lingkungan permukiman tidak layak huni 

khususnya di kawasan perhutanan, perairan, dan pesisir. 

9. Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan di Wilayah Sumatera difokuskan 

untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat 

dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand, India, Vietnam. Fokus Pengembangan 

Kawasan Perbatasan di Wilayah Sumatera diarahkan pengembangan Pusat Kegiatan 

Strategis Nasional (PKSN) di Wilayah Sumatera, yaitu PKSN Sabang, PKSN Ranai, PKSN 

Batam, PKSN Dumai, PKSN Lhokseumawe, PKSN Medan, PKSN Terempa, dan PKSN 

Bengkalis serta mempercepat pembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) tahun 

2015-2019. Merevitalisasi  aktivitas lintas batas di pintu-pintu alternatif (ilegal) di kawasan 

perbatasan Riau dan Kepulauan Riau, dan Mendayagunakan Pulau-Pulau Kecil Terluar di 

Pulau Laut, Pulau Subi, Pulau Subi Kecil, Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Nipa dan 

Pulau-Pulau Kecil Terluar lainnya dengan pendekatan keamanan, ekonomi dan 

lingkungan. 

10. Peningkatan konektivitas kawasan perbatasan baik ke pusat pertumbuhan maupun 

konektivitas dengan negara tetangga Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, dilakukan 

dengan meningkatkan intensitas dan pelayanan keperintisan yang menghubungkan 

pulau-pulau di kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terluar berpenduduk 
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terutama di Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, Bintan (Tambelan),  Kepulauan 

Miranti, penyebrangan Dumai - Tanjung Beruas (Malaka), dan Tanjung Medang - Tanjung 

Bruas (Malaka)  serta konektivitasnya dengan sistem transportasi laut nasional dan 

internasional. Mengembangkan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, 

khususnya di PKSN Ranai, PKSN Dumai, dan Anambas. Pengembangan prioritas 

perbatasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

 

 
Berdasarkan RPJMN tahun 2015 – 2019 bahwa daftar kecamatan lokasi prioritas (lokpri) 

penanganan kawasan perbatasan 2015-2019 adalah Kabupaten Natuna: Bunguran 

Timur, Serasan,Bunguran Barat, Midai, Pulau Laut, Subi, SerasanTimur, Bunguran Utara; 

Kabupaten Kep.Anambas: Jemaja, Jemaja Timur, Palmatak,Siantan; Kota Batam: 

Belakang Padang, Batam,Bulang, Sekupang, Lubuk Raja, Nongsa, BatuAmpar, Batu Aji; 

Kabupaten Bintan: Bintan Utara,Tambelan, Bintan Pesisir, Teluk Sebong, GunungKijang; 

Kabupaten Karimun: Kundur, Meral,Moro. 

11. Strategi Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Sumatera bahwa Provinsi Kepulauan Riau 

melalui Strategi pengembangan pusat kegiatan, yang dilakukan dengan 

mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pertumbuhan 

perkebunan, agropolitan, pariwisata, minapolitan, dan pertambangan untuk 

pertumbuhan ekonomi wilayah; dan  mengembangkan kawasan perkotaan nasional 

sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional dengan prioritas lokasi 

pengembangan pusat kegiatan pada periode 2015-2019 yaitu Pusat Kegiatan Wilayah 

antara lain Tanjungpinang, Tarempa, Daik Lingga, Dabo Pulau Singkep, Tanjung Balai 

Karimun, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional antara lain Batam dan Ranai. 

12. Kegiatan strategis Nasional yang sesuai dengan urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai 

berikut : 

a. Pembangunan jalan terdiri dari Pembangunan Jalan Sei Buluh-Jagoh-Kote-Dabo, 

Pembangunan Jalan Sei Tenan-Sp. Limbung-Tj.Buton, Pembangunan Jalan Simpang 

Jam - Batu Ampar, Pembangunan Jalan Tj Uban-Mengkulu Bantan bayu-Sp.Gesek, 

Pembangunan Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Hang Nadim, Pembangunan 
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Flyover Sp. Kabil dan Sp. Jam 7, dan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Tanjung 

Pinang - Kab. Bintan. 

b. Pembangunan Sumber Daya Air terdiri dari Pembangunan Tampungan Air Baku DAS 

Kawal Kab. Bintan, Pembangunan Estuari Dam Sei Gong Kota Batam, Pembangunan 

Estuari Dam Rempang Utara Kota Batam,  Pembangunan Estuari Dam Dompak Kota 

Tanjungpinang, Pembangunan Estuari Dam Busung Kab. Bintan, Pembangunan Estuari 

Dam Teluk Nongsa Kota Batam, dan Pembangunan Estuari Dam Pulau Kepala Jeri 

Kota Batam. 

c. Pembangunan Cipta Karya terdiri dari Pengelolaan Sampah Kota Batam.  

 

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2016 – 2021, bahwa Isu strategis 

daerah yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan jangka menengah daerah Provinsi 

Kepulauan Riau pada uraian berikut : 

1. Pertumbuhan Ekonomi  Pertubumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau cenderung 

kurang stabil, fluktuatif dengan kesenjangan yang besar setiap tahunnya. Selama kurun 

waktu 2008 – 2013,  pertubumbuhan terrendah terjadi pada tahun 2009 sebesar  3,52% 

dan tertinggi tahun 2012 sebesar 8,21% dan turun pada tahun 2013 sebesar 5,78%; 

2. Kemiskinan Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau cenderung menurun sebesar 

0,37% dalam lima tahun terakhir (2009-2014), yaitu sebesar 7,98% pada tahun 2009 

menjadi 6,70% pada tahun 2014; 

3. Pengangguran Angka pengangguran cukup tinggi, yaitu sebesar 6,69% pada tahun 2014. 

Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2013 dan 2012. Angka pengangguran 

tahun 2013 sebesar 5,63% dan tahun 2012 sebesar 5,37%. Apabila tidak memperoleh 

perhatian serius angka pengangguran dapat terus meningkat; 

4. Kualitas Pembangunan Manusia IPM Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan 

kecenderungan meningkat. Angka IMP pada tahun 2013 sebesar 76,56 perlu terus 

dipertahankan dan ditingkatkan. Pelayanan dasar terhadap air bersih dan sanitasi harus 

perlu ditingaktkan. 

5. Kualitas dan kuantitas infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau belum memadai, khususnya 

infrastruktur jalan dan pelabuhan. Kondisi Jalan provinsi di beberapa kabupaten belum 

optimal. Tahun 2010 persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang sebesar 

56,69%, dan pada tahun 2013 meningkat mencapai 68,90%. Capaian ini menunjukan 

masih terdapat 30,1% jalan yang masih mengalami kerusakan dan perlu mendapatkan 

perhatian. Sementara itu persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat 

produksi di wilayah provinsi tahun 2013 baru mencapai 54,59%. Ketersediaan pelabuhan-

pelabuhan kecil di beberapa wilayah belum optimal, baru 32 pelabuhan dan 22 

dermaga. Aksesibilitas antar pulau masih belum optimal, karena belum semua pulau 

yang berpenghuni memiliki pelabuhan/dermaga yang memadai; dan 

6. Tingkat pengembangan daerah yang berbatasan dengan negara tetangga belum 

optimal. Perhatian terhadap pengembangan daerah perbatasan masih perlu 

ditingkatkan agar masyarakat di daerah perbatasan lebih mudah memiliki akses 

terhadap berbagai sumberdaya di tanah air. 

 

Isu strategis berdasarkan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk saat ini 

adalah: 

1. Sasaran pembangunan kawasan permukiman kementerian pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat melaui Direktorat Jenderal Cipta karya adalah Pengentasan 

permukiman kumuh sebesar 0%, 100% pelayanan air minum, dan 100% akses sanitasi 

layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan), dan dikenal dengan 

gerakan 100-0-100. 
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2. Mendukung WPS, Pelabuhan Strategis, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dan 

Kawasan Industri Prioritas, serta mendukung Kawasan Permukiman Perbatasan. 

3. Turut mendukung pelaksanaan Perpres 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional 

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim SDGs Goal 6,  

menjamin ketersediaan dan pengelolaan berkelanjutan air dan sanitasi bagi semua SDGs 

Goal 11, dan mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, 

berketahanan, & berkelanjutan Sustainable Development Goals 3; 

 

 

Berdasarkan telaah isu strategis yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan isu 

strategis/permasalahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.4 Skoring Identifikasi Permasalahan  

No Isu/Permasalahan 
Kriteria (Skala 10 - 100) 

Total 
1 2 3 4 5 6 

1 

Perwujudan Kota Layak Huni dan Layak Anak 

Yang Aman dan Nyaman melalui  

Mempercepat pemenuhan dan meningkatkan  

pelayanan sarana prasarana permukiman 

14,40 8,60 16,60 6,80 9,00 12,00 67,40 

2 

Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim 

dan Adaptif terhadap Bencana melalui 

mengembangkan dan menerapkan konsep 

kota hijau dengan green transportation, green 

openspace (ruang terbuka hijau), green waste 

(pengelolaan sampah dan limbah melalui 3R), 

green water (efisiensi pemanfaatan dan 

pengelolaan air permukaan) dan green 

energy(pemanfaatan sumber energi yang 

efisien dan ramah lingkungan). 

16,00 8,00 18,00 7,60 8,60 15,00 73,20 

3 

Pembangunan  perumahan layak huni, 

Pembangunan sarana air bersih sehat di seluruh 

kampung terutama di wilayah terisolir, dan 

Perbaikan lingkungan permukiman tidak layak 

huni khususnya di kawasan pesisir/nelayan. 

15,60 8,40 15,60 7,60 8,00 16,00 71,20 

4 

Mempercepat pembangunan di Kecamatan 

Lokasi Prioritas (Lokpri) dan mendayagunakan 

Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Laut, Pulau 

Subi, Pulau Subi Kecil, Pulau Rondo, Pulau 

Berhala, Pulau Nipa dan Pulau-Pulau Kecil 

Terluar lainnya dengan pendekatan keamanan, 

ekonomi dan lingkungan. 

13,60 8,40 17,60 7,60 7,00 15,60 69,80 

5 

Penyediaan Prasarana Sarana Umum dalam 

rangka pengembangan daya tarik wisata 

berdasarkan keunggulan komparatif, 

sebagaimana dimaksud pada Peraturan 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 

2012. 

15,60 7,40 17,60 8,00 8,00 11,00 67,60  

6 

Pengentasan permukiman kumuh sebesar 0%, 

100% pelayanan air minum, dan 100% akses 

sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan 

drainase lingkungan), dan dikenal dengan 

gerakan 100-0-100 

17,60 8,40 18,60 8,00 7,60 16,00 76,20 
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No Isu/Permasalahan 
Kriteria (Skala 10 - 100) 

Total 
1 2 3 4 5 6 

7 

Turut mendukung pelaksanaan Perpres 61/2011 

tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi 

Gas Rumah Kaca Mitigasi & Adaptasi 

Perubahan Iklim SDGs Goal 6,  menjamin 

ketersediaan dan pengelolaan berkelanjutan 

air dan sanitasi bagi semua SDGs Goal 11, dan 

mewujudkan perkotaan dan kawasan 

permukiman yang inklusif, aman, 

berketahanan, & berkelanjutan Sustainable 

Development Goals 3 

15,60 7,60 18,60 8,00 8,00 11,60 69,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Grafik 3.1 berdasarkan nilai tertinggi skoring isu strategis/permasalahan maka 5 

isu strategis yang terbaik adalah isu strategis nomor 5 sebagai berikut : 

Isu strategis kelima tentang menyediakan perumahaan yang layak huni terutama untuk 

kawasan khusus yaitu kawasan perdesaan yang memiliki jumlah penduduk yang padat, 

tinggal di kawasan nelayan, pesisir, dan jauh dari akses jalan lingkungan yang sangat jelek 

seperti telah diuraikan dalam isu strategis no 5 yaitu Pembangunan  perumahan layak huni, 

Pembangunan sarana air bersih sehat di seluruh kampung terutama di wilayah terisolir, dan 

Perbaikan lingkungan permukiman tidak layak huni khususnya di kawasan pesisir/nelayan. 
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BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN 

 

Hubungan Misi, tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran yang terkait dengan Bidang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Cipta Karya. Sesuai dengan isu strategis 

dan arahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yang mendukung misi ke-2 yang harus dijalankan 

oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau adalah 

meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan 

merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota, maka dengan ini Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai 3 tujuan yang harus dicapai yaitu :    

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Cipta Karya dan bidang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna 

mewujudkan kualitas hidup dan penghidupan yang lebih rapi, bersih dan sehat; 

2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Cipta Karya dan bidang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman untuk mendukung perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim 

dan Adaptif terhadap Bencana melalui mengembangkan dan menerapkan konsep kota 

hijau dengan green transportation, green openspace (ruang terbuka hijau), green waste 

(pengelolaan sampah dan limbah melalui 3R), green water (efisiensi pemanfaatan dan 

pengelolaan air permukaan) dan green energy (pemanfaatan sumber energi yang 

efisien dan ramah lingkungan).  

3. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang Cipta 

Karya dan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meliputi sumber daya 

manusia, perencanaan, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta 

pengembangan untuk mendukung pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang 

efektif, efisien, tranparan, dan akuntabel (good governance);  
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4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

  

Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau pada level  

stakeholder dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh 

hasil sasaran-sasaran strategis (outcome/impact pada level stakeholder yang dilayani) yaitu 

Meningkatkan kehandalan infrastruktur dan PSD Perumahan dan Kawasan Permukiman di 

Kepulauan Riau dalam mewujudkan : layanan infrastruktur dasar, perwujudan kota hijau, dan 

penyelenggaraan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk 

mensejahterakan masyarakat. 

 

  

Meningkatkan kehandalan infrastruktur/PSD Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mewujudkan : 

layanan infrastruktur dasar, perwujudan kota hijau, dan penyelenggaraan tata kelola yang efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel untuk mensejahterakan masyarakat 

Tujuan yang akan dicapai ? 

SS1. Meningkatkan 

keterpaduan 

pembangunan infrastruktur 

antar daerah, sektor, dan 

pemerintah 

SS4. Meningkatkan 

dukungan layanan 

infrastruktur dasar 

permukiman dan 

perumahan 

SS2. Meningkatkan 

dukungan layanan 

penyehatan 

lingkungan (sanitasi, 

persampahan, dll.) 

SS3. Meningkatkan dukungan 

layanan air bersih/air minum 

Internal Proses yang akan dilakukan : 

 KETERPADUAN 
PERENCANAAN 

PEMROGRAMAN DAN 
PENGANGGARAN 

  
PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGAWASAN DAN 

PENGENDALIAN 

SS5. Meningkatkan 

Keterpaduan 

Perencanaan, 

pemrograman, dan 

penganggaran 

SS6. Meningkatkan 

pelayanan air 

bersih/air minum   

SS7. Meningkatan 

penyehatan 

lingkungan  

SS8. Meningkatakan 

cakupan pelayanan 

dan akses permukiman 

yang layak  

SS9. Meningkatakan 

cakupan pelayanan 

dan akses perumahan 

yang layak 

SS10. Meningkatakan 

pengendalian dan 

pengawasan  

Untuk melaksanakan internal proses diperlukan : 

SS11. Meningkatkan 

SDM yang 

kompeten dan 

berintegritas 

SS12. Meningkatkan 

budaya yang 

berkinerja tinggi 

dan berintegritas 

SS13. 

Meningkatkan 

inovasi terapan 

SS14. Meningkatkan 

pengelolah regulasi dan 

layanan prasarana sarana 

perkantoran, dan Teknologi 

Informasi 

Peta Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Kepulauan Riau 
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Sementara sasaran strategis (outcome/inpact pada level customers) dalam hal ini 

merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Kepulauan Riau sebagai jabaran dari tujuan yang mencerminkan 

pengaruh yang timbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau beberapa program. 

Sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan 

untuk mencapai Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2016 – 2021.  

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut: 

 

1. Tujuan ke-1 : Menyelenggarakan pembangunan bidang Cipta Karya dan bidang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendukung layanan 

infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup dan 

penghidupan yang lebih rapi, bersih dan sehat. Tujuan ke-1 ini akan 

dicapai melalui sasaran strategis, yaitu : 

a. Meningkatkan dukungan layanan akses air minum/bersih yang 

layak melalui pembangunan Sistem Pengembangan Air Minum 

(SPAM)  

b. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman 

dan perumahan, melaui peningkatnya kualitas dan cakupan 

pelayanan infrastruktur permukiman; dan 

c. Mengurangi dampak lingkungan yang tidak sehat dan kumuh, 

terutama pada kawasan permukiman/perumahan. 

 

 
2 Tujuan ke-2 : Menyelenggarakan pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman dan Bidang Cipta Karya untuk mendukung perwujudan 

Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Adaptif terhadap Bencana 

melalui mengembangkan dan menerapkan konsep kota hijau dengan 

green transportation, green openspace (ruang terbuka hijau), green 

waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui 3R), green water 

(efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan) dan green 

energy (pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah 

lingkungan). Tujuan ke-2  ini akan dicapai melalui sasaran strategis, 

yaitu : 

a. Meningkatkan kualitas penataan bangunan dan lingkungan yang 

ramah lingkungan; dan 

b. Meningkatnya dukungan kualitas inovasi teknologi terapan dan 

Ruang Terbuka Hijau dalam setiap pembangunan infrastruktur 

bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui 

perencanaan yang terpadu, efisien, berbudaya, dan ramah 

lingkungan 
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3 Tujuan ke-3 : Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan 

bidang Cipta Karya dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

yang meliputi sumber daya manusia, perencanaan, pengendalian dan 

pengawasan, kesekretariatan serta pengembangan untuk mendukung 

pembangunan yang efektif, efisien, tranparan, dan akuntabel (good 

governance). Tujuan ke-3  ini akan dicapai melalui sasaran strategis, 

yaitu :   

a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur Bidang 

Cipta Karya dan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan; dan   

b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan 

penganggaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.1. Tujuan dan sasaran 

No Tujuan Indikator Tujuan Satuan 
Kondisi 

Awal 
Kondisi 
Akhir 

Sasaran Indikator Kinerja Satuan 
Capaian Target 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Meningkatkan 
ketersediaan 
infrastruktur 
pelayanan dasar 

Cakupan 
pelayanan 
sanitasi air 
limbah 

% 81.81 100 

Meningkatnya 
kapasitas dan 
fungsi sanitasi 
serta air 
bersih/air 
minum 

Cakupan 
sanitasi air 
limbah % 

81.81 85.45 89.09 92.72 96.36 100 

Cakupan 
pelayanan 
sanitasi 
persampahan 

% 54 66 

Cakupan 
sanitasi 
persampahan 

% 

54 56 59 61 64 66 

Cakupan 
pelayanan 
sanitasi 
drainase 

% 27.24 52.24 

Cakupan 
sanitasi 
drainase 

% 

27.24 32.24 37.24 42.4 47.24 54.24 

Persentase 
pelayanan akses 
air bersih yang 
aman 

% 72.01 100 

Persentase 
pelayanan akses 
air bersih/air 
minum yang 
aman 

% 

72.01 89.44 92.19 96.79 97.59 100 

Luas kawasan 
kumuh ha 823.44 255.09 

Berkurangnya 
kawasan 
kumuh 

Luas kawasan 
kumuh ha 

823.44 752.99 627.69 549.53 379.57 255.09 

2 Menyelenggarakan 
pembangunan 
bidang perumahan 
dan permukiman 
untuk mendukung 
kota hijau 

Persentase 
fasilitas 
bangunan 
publik/fasilitas 
umum dan 
lingkungan di 
KSP/KSN yang 
terbangun per 

% 0 25 

Peningkatan 
keamanan dan 
keselamatan 
bangunan 
gedung di 
kawasan 
perkotaan 

Jumlah unit 
terbangun 

% 0 15 18 20 23 25 
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No Tujuan Indikator Tujuan Satuan 
Kondisi 

Awal 
Kondisi 
Akhir 

Sasaran Indikator Kinerja Satuan 
Capaian Target 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Tahun Penyediaan 
PSD untuk 
penataan 
lingkungan dan 
kawasan 
perkotaan 

Jumlash PSD 
terbangun 

Peningkatan 
penataan 
perumahan 
dan lingkungan 
masyarakat 
berpenghasilan 
rendah (MBR) 

Jumlah unit 
terbangun 

3 Menyelengarakan 
pembangunan 
bidang perumahan 
dan permukiman 
untuk 
meningkatkan 
produktivitas, 
efisiensi, dan 
pelayanan bagi 
penguatan daya 
saing dan 
keterhubungan 
antar wilayah 
/antar pulau untuk 
mendukung 
pertumbuhan 
wilayah secara 

Jumlah 
dokumen 
perencanaan 
perangkat 
daerah yang 
tersusun 

dokumen 1 5 Meningkatnya 
keterpaduan 
pembangunan 
infrastruktur 
bidang 
perumahan 
dan 
permukiman 
antar daerah, 
antar sektor 
dan antar 
tingkat 
pemerintahan, 
dan  
meningkatnya 
keterpaduan 
perencanaan, 

Jumlah laporan 
perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

laporan 1 1 1 1 1 1 

Pemenuhan 
administrasi 
perkantoran 

Bulan 12 60 Pemenuhan 
administrasi 
perkantoran 

Bulan 12 12 12 12 12 12 
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No Tujuan Indikator Tujuan Satuan 
Kondisi 

Awal 
Kondisi 
Akhir 

Sasaran Indikator Kinerja Satuan 
Capaian Target 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

merata. Data/Informasi 
dan aplikasi 
sistem 
informasi 
terkelola 
dengan baik 

Bulan 12 60 pemrograman 
dan 
penganggaran. 

Data/Informasi 
dan aplikasi 
sistem informasi 
terkelola 
dengan baik 

Bulan 12 12 12 12 12 12 

Jumlah aparatur 
yang mengikuti 
peningkatan 
kompetensi 
penunjang 
pelaksanaan 
tugas dan fungsi 

orang 25 145 Jumlah aparatur 
yang mengikuti 
peningkatan 
kompetensi 
penunjang 
pelaksanaan 
tugas dan fungsi 

orang 25 25 30 30 30 30 

Pemenuhan 
kebutuhan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 

Bulan 12 60 Pemenuhan 
kebutuhan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 

bulan 12 12 12 12 12 12 
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No Tujuan Indikator Tujuan Satuan 
Kondisi 

Awal 
Kondisi 
Akhir 

Sasaran Indikator Kinerja Satuan 
Capaian Target 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Tersusunnya 
laporan capaian 
kinerja dan 
keuangan 

Bulan 12 60 Tersusunnya 
laporan capaian 
kinerja dan 
keuangan 

bulan 12 12 12 12 12 12 
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BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1. Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

 

Strategi merupakan cara yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka 

menengah. Strategi menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. 

Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan 

sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. 

Sementara itu arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi 

yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu 

selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki 

fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan Kebijakan Jangka 

Menengah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan tantangan serta memperhatikan tahapan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau. 

 

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 – 2021 bahwa Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau mendukung misi ke-2 tentang Meningkatkan 

daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta 

meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota. Ada 6 strategis yang harus didorong 

untuk mencapai target dari misi ke-2, dari 6 strategis tersebut ada 4 strategis dimana Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas untuk menjalankan dan 

mendorong 4 strategi agar target misi ke-2 dapat diwujudkan. Adapun strategis tersebut 

adalah Menurunkan kawasan kumuh perkotaan melalui perbaikan kualitas lingkungan 

permukiman. 

 

Selanjutnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melihat keterkaitan antara 

arahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan, sasaran yang akan dicapai (seperti 

yang telah diuraikan diatas). Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam 

mendukung pencapaiaan agenda pembangunan Provinsi Kepulauan Riau adalah 

mengacu kepada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 – 2021.   

 

Rumusan strategi jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 

Kepulauan Riau dikelompokkan berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah sebagai 

berikut : 

   

Tujuan ke-2 : Menyelenggarakan pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna 

mewujudkan kualitas hidup dan penghidupan yang lebih rapi, bersih dan 

sehat.  

1) Pencapaian target 100% penyediaan akses air minum bagi pada akhir 

periode perencanaan ini melalui  Pembangunan Sistem Penyediaan 
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Air Minum (SPAM) untuk kawasan yang tidak terjangkau oleh 

pelayanan PDAM, dan Pengembangan SPAM PDAM terfasilitasi yang 

merupakan bantuan program teknis untuk peningkatan pelayanan 

kinerja PDAM , dimana salah satunya adalah pembangunan SPAM  di 

kawasan  Pulau Dompak, pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM 

Gesek, dan Pengembangan SPAM Kawal dan sistem jaringan 

perpipaan (transmisi dan distribusi). Bantuan  peningkatan program 

PDAM Tirta Kepri melaksanakan penambahan dan penyediaan 

Sambungan Rumah untuk masyarakat nelayan/yang tinggal di 

pingiran laut. 

2) Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi di lingkungan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi 100% pada tingkat 

kebutuhan dasar melalui Pembangunan sarana prasarana 

pengelolaan air limbah domestik/kawasan, Pembangunan sarana 

prasarana pengelolaan persampahan, dan Pembangunan sarana 

prasarana drainase lingkungan. 

 

3) Pengentasan permukiman kumuh perkotaan melalui Peningkatan 

kualitas permukiman kumuh, Pembangunan dan pengembangan 

kawasan permukiman perdesaan, Pembangunan dan 

pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar 

serta pembangunan dan pengembangan kawasan rawan atau paska 

bencana. 

 

Tujuan ke-3 : Menyelenggarakan pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman untuk mendukung perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan 

Iklim dan Adaptif terhadap Bencana melalui mengembangkan dan 

menerapkan konsep kota hijau dengan green transportation, green 

openspace (ruang terbuka hijau), green waste (pengelolaan sampah dan 

limbah melalui 3R), green water (efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan 

air permukaan) dan green energy (pemanfaatan sumber energi yang 

efisien dan ramah lingkungan).  

1) Penyediaan lahan untuk ruang terbuka hijau di lingkungan Perumahan 

dan Kawasan Permukiman, melalui pembangunan fasilitas umum dan 

ruang terbuka hijau untuk publik. 

2) Peningkatan penataan perumahan dan lingkungan Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menghuni rumah layak terutama 

untuk penyediaan perumahan relokasi masyarakat Dompak. 

 

Tujuan ke-6 :  Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meliputi sumber daya manusia, 

perencanaan, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta 

pengembangan untuk mendukung pembangunan bidang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman yang efektif, efisien, tranparan, dan akuntabel (good 

governance).   

1) Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur Perumahan dan 

Kawasan Permukiman antardaerah, antar sektor dan antar tingkat 

pemerintahan, melalui perencanaan pengembangan kawasan dan 

koridor yang berbasis penataan ruang, serta Pengembangan infrastruktur 

untuk keterpaduan kawasan pada perencanaan program lainnya.    



 

 
53 Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  Provinsi Kepulauan Riau 

Periode Tahun 2016 - 2021 

2) Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan 

penganggaran melalui Perencanaan dan pemrograman program jangka 

panjang dan jangka menengah dan jangka pendek. 

 

5.2. Arah Kebijakan Dins Perumahan dan Kawasan Permukiman 

 

5.2.1 Arah Kebijakan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau 

 

Sebagaimana hasil musyawarah dan masukan dari hasil konsultasi publik dan musrenbang 

RPJMD tahun 2016 – 2021, ada beberapa poin kebijakan dari Gubernur dan Wakil Gubernur 

terpilih, adalah sebagai berikut : 

1. Pembangunan sistem jaringan drainase pada kawasan permukiman perkotaan, 

diprioritas yang mempunyai dampak banjir permukiman/perumahan; 

2. Penyediaan infrastruktur yang layak  bagi kawasan kumuh, nelayan, perdesaan, 

minopolitan/agropolitan, dan kawasan pulau kecil terluar; 

3. Pengadaan rumah 157 unit rumah untuk masyarakat dompak (realisasi 159 unit rumah) 

dan bangunan Infrastruktur lainnya dikawasan strategis Provinsi di Pulau Dompak. 

 

5.2.2 Arah Pengembangan Wilayah 

 

1) Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, prioritas 

pemanfaatan ruang dititikberatkan pada hal-hal sebagai berikut: 

a. Perwujudan Struktur Ruang Provinsi melalui perwujudan sistem perkotaan, transportasi 

darat-laut-udara, jaringan energi, telekomunikasi, sumberdaya air dan jaringan lainnya; 

b. Perwujudan Pola Ruang Provinsi melalui pengendalian pemanfaatan kawasan lindung 

dan budidaya darat; 

c. Perwujudan Pola Ruang Laut melalui perlindungan dan pengawasan kawasan laut, 

serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut; dan  

d. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi, meliputi: (1) Kawasan Strategis Provinsi  di Pusat 

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang;                 

(2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) Kawasan 

Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; dan (4) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten 

Natuna 

 

2) Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Kepulauan Riau 

Di Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan 2 (dua) Kawasan Strategis Nasional, yaitu: Kawasan 

Perbatasan Laut RI termasuk 19 pulau kecil terdepan yang terletak di Provinsi Kepulauan 

Riau (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, 

Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil/Tokong Hiu 

Kecil, Karimun Kecil/Karimun Anak, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti/Batu Berantai, dan 

Nongsa/Putri) dengan negara Malaysia/Vietnam/Singapura; dan Kawasan Batam, Bintan, 

dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 

 

3) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi 

Arah pengembangan wilayah disusun berdasarkan potensi dan keunggulan wilayah 

masing-masing kabupaten/kota dengan fokus utama pengembangan wilayah 

kabupaten/kota sebagai berikut: 

a. Pengembangan pusat wisata maritim (Wisata Pantai dan Pulau) di Kabupaten 

Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Natuna;  
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b. Pengembangan Pusat wisata budaya dan religi di Kabupaten Lingga dan Kota 

Tanjungpinang;  

c. Pengembangan Pusat perdagangan dan jasa, di Kota Batam, Kabupaten Karimun, 

dan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan;  

d. Pengembangan pusat produksi perikanan tangkap dan industri pengolahan 

perikanan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, dan Lingga;  

e. Pengembangan pusat produksi pertanian, peternakan, dan perikanan budidaya di 

Kabupaten Lingga;  

f. Pengembangan pusat distribusi hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan 

di Kota Batam, dan  

g. Pengembangan pendukung utama pertahanan dan keamanan nasional di 

Kabupaten Natuna. 

 

4) Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Per Kabupaten/Kota 

a. Kabupaten Karimun 

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Karimun diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, 

dengan arah kebijakan: 

o Pengembangan pola intensifikasi dan diversifikasi pertanian dan perkebunan 

sehingga produksi pertanian dapat berorientasi pasar. 

o Peningkatan intensifikasi produk holtikultura dan peternakan dengan 

pemanfaatan lahan kosong dan pekarangan di perkotaan. 

o Perlu didukung sarana dan prasarana produksi yang kontinuitas terkait dengan 

intensifikasi dan diversifikasi pola tanam. 

2. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan dan produk kelautan dengan 

arah kebijakan: 

o Peningkatan pemanfaatan lahan non produktif sebagai lahan budidaya 

perikanan  darat (ikan lele, gurame dan nila). 

o Pengembangan budidaya perikanan laut dengan sistem jaring apung atau 

keramba didukung pemenuhan pasokan bibit dan pakan ikan secara 

kontinyu.  

o Intensifikasi produk perikanan air tawar maupun laut serta produk olahannya di 

kawasan minapolitan. 

3. Mengembangkan industri manufaktur unggulan berorientasi ekspor; 

4. Membangun akses jalan ruas kawasan industri menuju pusat-pusat distribusi logistik 

(pelabuhan) dan menuju pusat-pusat kegiatan terdekat; 

5. Menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; 

dan  

6. Mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan fasilitas pelabuhan bebas. 

 

b. Kabupaten Bintan 

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Karimun diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya khususnya ikan 

kerapu dan jenis ikan lainnya dengan sistem keramba didukung pemenuhan 

pasokan bibit dan pakan ikan secara kontinyu; 

2. Mengembangkan industri-industri pengolahan perikanan menjadi produk bernilai 

tambah tinggi; 

3. Mengembangkan industri manufaktur unggulan berorientasi ekspor; 
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4. Membangun akses jalan ruas kawasan industri menuju pusat-pusat distribusi logistik 

(pelabuhan) dan menuju pusat-pusat kegiatan terdekat; dan 

5. Menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. 

 

c. Kabupaten Natuna 

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Natuna diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Mengembangkan kawasan sesuai dengan Masterplan Kawasan Strategis Provinsi 

di Kabupaten Natuna;  

2. Mengembangkan infrastruktur secara berkelanjutan untuk pengelolaan dan 

pengembangan kawasan yang diarahkan pada simpul transportasi laut 

internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap dan 

kawasan perindustrian terpadu untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan 

dan perindustrian global, internasional, kawasan pelabuhan internasional, 

kawasan perikanan tangkap dan kawasan perindustrian terpadu untuk 

mendukung pelayanan kepelabuhanan dan perindustrian global;  

3. Mengembangkan pelabuhan transit pelayaran internasional dan pusat 

pelayanan akses pasar global; 

4. Mengembangkan fasilitas pada alur pelayaran internasional yang melewati 

Kabupaten Natuna meliputi tempat Bunkering BBM dan STS Oil; 

5. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan dan produk kelautan dengan 

arah kebijakan: 

a. Pengembangan budidaya perikanan laut (terutama kerapu napoleon, kakap 

merah dan kerap turis) dengan sistem jaring apung atau keramba didukung 

pemenuhan pasokan bibit dan pakan ikan secara kontinyu.  

b. Intensifikasi produk perikanan air tawar maupun laut serta produk olahannya 

di kawasan minapolitan. 

c. Pengembangan industri pengolahan perikanan menjadi produk bernilai 

tambah tinggi. 

d. Peningkatan akses permodalan bagi nelayan, baik melalui bansos, koperasi, 

lembaga keuangan bank dan non bank.  

6. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, 

dengan arah kebijakan: 

a. Pengembangan pola intensifikasi dan diversifikasi pertanian dan perkebunan 

sehingga produksi pertanian dapat berorientasi pasar. 

b. Peningkatan intensifikasi produk holtikultura dan peternakan dengan 

pemanfaatan lahan kosong dan pekarangan di perkotaan. 

c. Perlu didukung sarana dan prasarana produksi yang kontinuitas terkait 

dengan intensifikasi dan diversifikasi pola tanam 

 

d. Kabupaten Lingga 

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Lingga diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Mengembangkan pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, 

perkebunan pada zona kawasan pertanian Kawasan Strategis Provinsi di 

Kabupaten Lingga meliputi Desa Bukit Harapan, Desa Bukit Langkap, Desa 

Kerandin dan Desa Linau; 

2. Meningkatkan produksi perikanan dengan mengoptimalkan eksploitasi pada 

zona Kawasan tangkap terdapat pada seluruh perairan Kabupaten Lingga, dan 

pengembangan budidaya pada zona Kawasan Perikanan budidaya meliputi 

Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Selayar, Kecamatan Lingga Utara, 
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Kecamatan Senayang, Kecamatan Singkep Barat dan Kecamatan Singkep 

Selatan; 

3. Melestarikan fungsi lindung pada kawasan resapan air dan mata air untuk 

menjaga tatanan hydro-orologi di kawasan ini; 

4. Mengembangkan infrastruktur secara berkelanjutan untuk mendukung 

pengembangan pertanian; 

5. Mengembangkan budidaya pertanian yang mempunyai resiko minimum 

terhadap penurunan kuantitas dan kualitas lingkungan; 

6. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan SDM pengelolaan dan pemanfaatan 

hasil-hasil pertanian dan perikanan; dan  

7. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan lahan 

Kawasan Strategis di Kabupaten Lingga. 

 

e. Kabupaten Kepulauan Anambas 

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Natuna diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Pembangunan dan pengembangan simpul transportasi udara dan laut sehingga 

tercipta keterpaduan antarmoda dalam menciptakan kemudahan aksesibilitas di 

Kepulauan Anambas, meliputi pengembangan bandar udara, terminal ferry dan 

terminal angkutan darat yang terletak di Palmatak; 

2. Mengembangkan sumber daya energi alternatif yang bersumber dari energi arus 

pasang surut air laut, terutama di alur celah antar pulau yang mempunyai 

kecepatan arus yang cukup besar, serta sumber energi alternatif dari sumber 

angin dan tenaga surya; 

3. Mengembangkan Pelabuhan Check Point di Kabupaten Kepulauan Anambas 

(Tarempa) guna mempermudah akses wisatawan luar negeri terhadap pariwisata 

di Kepulauan Anambas;  

4. Menyediakan sarana dan prasarana yang menghubungkan akses sentra-sentra 

produksi perikanan, pelabuhan laut dan pariwisata;  

5. Menyediakan sarana dan prasarana yang menghubungkan akses sentra-sentra 

produksi perikanan, pelabuhan laut dan pariwisata;  

6. Melakukan pembinaan SDM terhadap pengelolaan budidaya perikanan dan 

hasil perikanan tangkap dan budidaya; dan 

7. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan Kawasan 

Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas. 

f. Kota Batam 

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Batam diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Pada Pusat Kota dikembangkan kegiatan-kegiatan pelayanan perkotaan untuk 

mendukung pengembangan fungsi-fungsi utama wilayah Kota Batam 

(pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, alih muat angkutan laut, 

pariwisata, dan lain-lain), serta kegiatan-kegiatan pelayanan tertentu terkait 

dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang 

didukung dengan infrastruktur yang memadai; 

2. Untuk memperkuat orientasi dan pergerakan eksternal Kota Batam di era 

persaingan global, dilakukan peningkatan kualitas layanan dan pengembangan 

simpul-simpul (outlet) transportasi berupa bandara, pelabuhan laut, dan 

pelabuhan penyeberangan untuk menciptakan akses regional, nasional, dan 

internasional yang lebih berdayaguna, berhasilguna, dan berdaya saing; 

3. Pengembangan Pelabuhan Internasional Batam sesuai kondisi realistik setempat 

diterjemahkan sebagai sebuah sistem pelabuhan bebas berskala pelayanan 
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nasional dan internasional dengan dermaga outlet di Pelabuhan Batu Ampar dan 

Pelabuhan Kabil, yang telah ditetapkan untuk ditingkatkan hirarkinya menjadi 

“pelabuhan internasional hub” (hub international port); 

4. Dalam jangka menengah arus pergerakan penumpang dan barang nasional 

serta internasional masih akan dilayani oleh pelabuhan nasional dan internasional 

yang ada di Pulau Batam, namun untuk selanjutnya akan dikembangkan 

pelabuhan baru pada lokasi yang strategis di Pulau Rempang dan/atau Galang; 

5. Untuk menciptakan aksesibilitas yang tinggi antar Pusat Kota dan dengan Sub 

Pusat Kota, dan ke/dari simpul-simpul (outlet) utama transportasi (Kawasan 

Primer), serta ke/dari Kawasan-kawasan Sekunder (Kawasan Industri, Kawasan 

Pusat Pemerintahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan lain-lain) 

dikembangkan jalan tol, jalan lintas atas (flyover), simpang susun (interchange), 

jalan lintas bawah (underpass), dan jaringan transportasi massal (MRT/LRT) yang 

dapat berada di atas dan/atau di bawah permukaan tanah/air; 

6. Untuk menunjang berbagai kegiatan penghidupan dan kehidupan kota, selain 

sistem jaringan transportasi juga ditingkatkan pengembangan sistem jaringan 

prasarana dan sarana yang lain yaitu: jaringan energi, jaringan telekomunikasi, 

jaringan sumber daya air, dan penyehatan lingkungan permukiman;  

7. Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung, hutan kota, jalur 

hijau, taman median jalan, tamankota, taman lingkungan, bumi perkemahan dll) 

dalam rangka mewujudkan tutupan hijau minimal 30 % dari luas wilayah darat 

kota, untuk meningkatkan fungsi lindung wilayah kota, peresapan air, pengaturan 

iklim mikro, dan estetika kota; dan 

8. Mengembangkan kawasan-kawasan budidaya sesuai kondisi, potensi, serta 

karakteristik sumber daya alam dan lahan berdasarkan kriteria lokasi kegiatan 

dan standar teknik pemanfaatan ruang menurut ketentuan perundang-

undangan. 

 

g. Kota Tanjungpinang 

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Tanjungpinang diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Mengembangkan Pulau Dompak sebagai pusat pemerintahan Provinsi 

Kepulauan Riau sesuai dengan Rencana Induk (Masterplan) Istana Kota Piring 

yang dibagi menjadi beberapa zona antara lain:  

a. Zona Perkantoran Pemerintah;  

b. Zona Perdagangan (Bisnis) dan Jasa;  

c. Zona Pariwisata, Rekreasi dan Olahraga dan Budaya;  

d. Zona Pemukiman (Pendopo, Rumah Jabatan, Perumahan 1, 2 dan 3);  

e. Zona Pelayanan Umum (Mesjid, Medical Centre, Kampus, Terminal Ferry);  

f. Zona Revitalisasi Kawasan Penduduk Asli/Nelayan;  

g. Zona Pelestarian Lingkungan dan Ruang Terbuka (Ruang Terbuka Hijau Publik, 

Jalan, Plaza Utama).  

2. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana 

transportasi massal perkotaan secara terintegrasi dan terhubung dengan jaringan 

transportasi laut dan udara; 

3. Menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana ekonomi, khususnya di sektor 

perdagangan dan jasa yang mampu mengakomodasi pasar tradisional, 

termasuk kegiatan koperasi dan Usaha mikro kecil Menengah (UMKM); 

4. Mengembangkan sentra industri pengolahan dan kerajinan menjadi produk khas 

Kota Tanjungpinang; dan 
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5. Mewujudkan penyelenggaraan ruang yang efisien dan berkeadilan serta ramah 

lingkungan. 

Tabel 5.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

Visi: Terwujdunya kepulauan riau sebagai bunda tanah melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah 

lingkungan dan unggul di bidang maritim 

Misi: Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infra-struktur berkualitas dan merata 

serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

1. Meningkatkan 

ketersediaan 

prasarana dan sarana 

dasar masyarakat 

agar dapat hidup 

secara layak 

Meningkatnya 

kapasitas dan 

fungsi sanitasi dan 

air bersih/minum 

Meningkatkan 

ketersediaan sarana 

drainase, sanitasi, air 

bersih, dan 

persampahan melalui 

pembangunan dan 

rehabilitasi. 

Peningkatan 

ketersediaan sarana 

drainase dengan 

prioritas penanganan 

pada titik-titik rawan 

banjir, peningkatan 

sarana air bersih pada 

wilayah kekurangan air, 

dan pengembangan 

sarana pengolahan air 

limbah 

Berkurangnya luas 

kawasan kumuh 

Menurunkan kawasan 

kumuh perkotaan 

melalui perbaikan 

kualitas lingkungan 

permukiman 

Peningkatan 

penataan lingkungan 

pemukiman dan 

penyedian fasilitas 

umum pada kawasan-

kawasan kumuh 

perkotaan  

2. Menyelenggarakan 

pembangunan bidang 

Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

untuk mendukung 

perwujudan Kota Hijau 

yang Berketahanan 

Iklim dan Adaptif 

terhadap Bencana 

melalui 

mengembangkan dan 

menerapkan konsep 

kota hijau dengan 

green transportation, 

green openspace 

(ruang terbuka hijau), 

green waste 

(pengelolaan sampah 

dan limbah melalui 

3R), green water 

(efisiensi pemanfaatan 

dan pengelolaan air 

permukaan) dan 
green energy 

(pemanfaatan sumber 

energi yang efisien 

dan ramah lingkungan 

Peningkatan 

keamanan dan 

keselamatan 

bangunan gedung 

di kawasan 

perkotaan;   

a. Pembangunan 

gedung 

perkantoran 

pemerintahan 

provinsi; dan  

b. Pembangunan 

gedung fasilitas 

umum. 

a. Pembangunan 

gedung kantor 

Dinas Pekerjaan 

Umum;  

b. Pembangunan 

gedung kantor 

Dispenda di 

kab/kota; dan  

c. Pembangunan 

gedung ruang 

olahraga. 

Penyediaan PSD 

untuk penataan 

lingkungan dan 

kawasan perkotaan  

Menyediakan 

bangunan 

monumental di pusat-

pusat kawasan 

pariwisata, Kawasan 

Strategis Provinsi (KSP), 

dan kawasan 

bersejarah/budaya. 

 

a. Penyediaan 

tempat ruang 

terbuka di 

kawasan Pulau 

Dompak;  

b. Revitalisasi 

kawasan budaya 

di Pulau 

Penyengat yaitu 

pembangunan 

Tugu Bahasa di 

Pulau Penyengat;  

c. Revitalisasi 

bangunan tempat 

ibadah atau 
TPA/TPQ.  

Peningkatan 

penataan 

perumahan dan 
lingkungan 

Masyarakat 

Berpenghasilan 

Rendah (MBR) 

a. Menyediakan 

rumah layak huni 

bagi relokasi 
rumah penduduk 

Pulau Dompak 

(RW 01 Tanjung 

Siambang (130 

unit) dan RW 04 

Pembangunan 

Perumahan untuk 

Warga Masyarakat 
Pulau Dompak 

sebanyak 157 unit 

(realisasi 159 unit) dan 

Fasum/Fasos lainnya 
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Visi: Terwujdunya kepulauan riau sebagai bunda tanah melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah 

lingkungan dan unggul di bidang maritim 

Misi: Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infra-struktur berkualitas dan merata 

serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Tanjung Ayun (27 

unit)); dan  

b. Pembangunan 

FASUM dan FASOS. 

 

 

 

 

 

 

3. Menyelenggarakan 

tata kelola sumber 

daya organisasi 

pembangunan bidang 

Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

dan Bidang Cipta 

Karya yang meliputi 

sumber daya manusia, 

perencanaan, 

pengendalian dan 

pengawasan, 

kesekretariatan serta 

pengembangan untuk 

mendukung 

pembangunan bidang 

Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

yang efektif, efisien, 

tranparan, dan 

akuntabel (good 

governance). 

Meningkatnya 

keterpaduan 

pembangunan 

infrastruktur 

Perumahan dan 

Kawasan 

Permukiman antar 

daerah, antar 

sektor dan antar 

tingkat 

pemerintahan;  

Pengembangan 

infrastruktur untuk 

keterpaduan kawasan 

pada perencanaan 

program lainnya 

(pemerintah, swasta, 

dan pendanaan 

lainnya) 

Koordinasi dan fasilitasi 

pengendalian 

pemanfaatan ruang 

Provinsi Kepulauan 

Riau;  

 

Meningkatnya 

keterpaduan 

perencanaan, 

pemrograman dan 

penganggaran.  

Perencanaan dan 

pemrograman 

program jangka 

panjang dan jangka 

menengah dan 

jangka pendek 

Perencanaan program 

dan anggaran 

tahunan Program 

Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

Provinsi Kepulauan 

Riau. 
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BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN  
 

6.1. Rencana Program dan Kegiatan 

 

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan 

sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang 

sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau guna mencapai sasaran tertentu. Dengan 

adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi.   

 

6.1.1. Rencana Program 

 

Program Prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 

yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah 

untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan Prioritas adalah 

bagian dari program yang dilaksanakan oleh PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran 

terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya 

baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan 

teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, 

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 
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Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal 

evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi 

permasalahan pembangunan diseluruh urusan.  

Rencana program indikatif yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2016-2021 sebanyak 10 

program, dimana 4 program utama (termuat dalam RPJMD Provinsi) dan 6 program rutinitas 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun nama program yang dimaksud 

adalah sebagai berikut : 

1. Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan; 

2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan; 

3. Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi; 

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Air Minum; 

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;  

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 

8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 

9. Program Pengembangan Data/Informasi; dan 

10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan.  

  

6.1.2. Rencana Kegiatan 

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan 

kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari 

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya 

manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 

beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan sebagai 

penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian 

tujuan. Kegiatan indikatif Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan 

Riau Tahun 2016-2021 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai 

sebagai syarat tercapainya tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 

Kepulauan  Riau. 
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BAB VII.KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN 

 

lndikator kinerja Perangkat Daerah (PD) secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan 

mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) maupun 

indikator sasaran (impact). Suatu indikator kinerja PD dapat dirumuskan berdasarkan hasil 

analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap 

tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. 

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara 

kuantitatif dan kualitatif. (UU No. 25/2004 dan PP No. 8 Tahun 2008). Pengertian lain dari 

Indikator Kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hal yang dicapai (BPKP, 

2004). Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran 

mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Gubernur dan wakil Gubernur dari sisi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode perencanaan. Indikator kinerja 

daerah akan menjadi bahan evaluasi kinerja RPJMD Provinsi. 
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Indikator Kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (pada Renstra PD) akan 

menjadi Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) dalam LKJIP (LAKIP) PD. 

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis 

organisasi (PermenPAN 09/2007). Indikator Kinerja yang Mengacu RPJMD merupakan 

indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan (harus) dicapai 

oleh PD 5 tahun mendatang sebagai komitmen mendukung tercapainya RPJMD. 

 

Adapun indikator Kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah 

sebagai berikut : 

 

Untuk mencapai target indikator dalam RPJMD Provinsi harus dijabarkan lebih detail indikator 

output Renstra PD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menggambarkan 

pencapaian indikator output dari kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

dalam 5 tahun  kedepan.  

 

Tabel 7.1. 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  

 

No 

 

Indikator Kinerja 

Program (outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPJMD 

Target Kinerja Program Kondisi 

Kinerja Akhir 

RPJMD 
Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

Tahun 

2018 

Tahun 

2019 

Tahun 

2020 

Tahun 

2021 

B Aspek Pelayanan 

Umum 

       

 Urusan Pemerintahan 

Wajib Pelayanan 

Dasar 

       

1.  Perumahan dan 

Kawasan 

Permukiman 

       

1)  Cakupan pelayanan 

Sanitasi (Air Limbah 

perkotaan, drainase, 

persampahan)  

       

 Cakupan air limbah 81.81 85.45 89.09 92.72 96.36 100 100 

 Cakupan pelayanan 

persampahan 

54 54 56 59 61 64 66 

 Cakupan pelayanan 

drainase 

27.24 32.24 37.24 42.4 47.24 52.24 52.24 

2)  Persentasi pelayanan 

akses air bersih yang 

aman 

72,01 89,44 92,19 96,79 97,59 100 100 

2.  Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

       

3)  Luas kawasan kumuh  823,44 752,99 627,69 549,53 379,57 255,09 255,09 

4)  Persentasi Fasilitas 

Bangunan Publik / 

Fasilitas Umum dan 

Lingkungan di KSP/KSN 

yang terbangun 

pertahun 

 15 18 20 23 25 25 
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BAB VIII.   P E N U T U P 

 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 merupakan panduan kerja bagi Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman  Provinsi Kepulauan Riau selama 5 (lima) tahun ke depan. 

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang 

direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program 

Kepala Daerah.   

 

Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman  Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 sangat penting 

mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun 

ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan 

menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam 

mencapai visi dan misi Kepala Daerah.   

   

8.1. Pedoman/Kaidah Transisi 

 

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi 

kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, di mana periode rencana strategis 

ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi 

acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan 

pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena 
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program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2021 adalah 

“program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru  yang merupakan 

penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan 

tahun 2021-2025. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan 

Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Provinsi Kepulauan Riau, 

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, dan RPJPD Provinsi Kepulauan  Riau 

Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat. 

 

8.2. Kaidah Pelaksanaan 

  

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  Provinsi Kepulauan 

Riau Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur 

dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara 

langsung pada Tahun 2015 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2016-2021. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam 

penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 

Kepulauan Riau. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai 

berikut :   

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau 

berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra PD 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 

dengan sebaik-baiknya;  

2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau 

berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi 

yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Provinsi Kepulauan 

Riau Tahun 2016-2021; 

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, diwajibkan 

menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;   

   

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 

2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas 

kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan 

kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 

2016-2021 sesuai dengan tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Kepulauan Riau. 
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