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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 
A. Latar Belakang 

 

Dalam kerangka pembangunan good Governance, kebijakan umum 

pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintah  yang berorientasi pada hasil                 

( Result Oriented government). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil 

pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya 

untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau 

kegiatan yang dijalankan Pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang, dan 

jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang Outcome adalah berfungsinya 

saran, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi 

masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai 

kinerja, sehingga kedepan akan terwujud anggaran berbasis kinerja pada 

Pemerintah Daerah yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan 

perencanaan kinerja, atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan 

kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan 

masyarakat. 

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan 

tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan 

Instansi pemerintah, Indikator kinerja utama (Key Performance Indicators) 

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis 

instansi pemerintah. Secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk 

masing-masing tingkatan (Level ) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama 

(IKU) Instansi Pemerintah meliputi Indikator Kinerja Keluaran (Output) dan hasil 

(Outcome). Indikator Kinerja Utama pada tingkat Pemerintah Kabupaten adalah 

indikator hasil (outcome). 
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Berdasarkan hal diatas maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat memandang perlu untuk menyusun Indikator Kinerja Utama sehingga 

akan diperoleh informasi ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan 

sasaran strategis pembangunan yang akan dipergunakan untuk perbaikan 

kinerja  dan peningkatan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat. 

B. Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama 

Tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi Pemerintah daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah : 

1. untuk memperoleh informasi kinerja Pemerintah daerah yang penting dan 

diperlukan dalam manajemen kinerja secara baik. 

2. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan 

sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan 

peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. 

C. Landasan Hukum 

Peraturan perudang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan IKU 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut: 

1. Undang – undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

4. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 
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6. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengembangan e-Goverment; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor:PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan 

Indikator Kinerja Utama  di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2011-20016; 

C. Sistematika 

Adapun sistematika penyusunan IKU Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini 

adalah sebagai berikut: 

 BAB I Pendahuluan  

Berisi latar belakang perlunya penetapan indikator kinerja utama, 

maksud dan tujuan penentuan indikator kinerja utama serta 

landasan hukum. 

 BAB II Pengertian Indikator Kinerja 

Berisi definisi serta syarat dan kriteria indikator kinerja utama 

 BAB III Gambaran Umum 

Berisi gambaran umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 

meliputi visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta arah 

kebijakan. 

 BAB IV Penetapan Indikator Kinerja Utama 

 BAB V Penutup 
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BAB II 

PENGERTIAN  INDIKATOR KINERJA UTAMA 
 
 
A. Pengertian Indikator Kinerja Utama 

 

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta  lebih 

meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, maka setiap 

Pemerintah Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). 

Untuk pertama kali yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah 

menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari Pemerintah Daerah. Kinerja 

Utama dari Pemerintah Daerah adalah hal utama apa yang akan diwujudkan 

oleh Pemerintah Daerah, atau untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah 

Daerah yang menjadi core areal busines dan tertuang dalam tugas dan fungsi 

serta kewenangan utama Pemerintah Daerah.  

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan 

sasaran strategis Pemerintah Daerah, sehingga IKU (Key Performance 

Indicator) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran 

strategis Pemerintah Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran 

keberhasilan dari Pemerintah Daerah. 

Dengan ditetapkan indikator kinerja utama, Pemerintah Daerah dapat 

menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain : 

1. Perencanaan Daerah 

2. Perencanaan Tahunan 

3. Perencanaan Anggaran 

4. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja 

5. Pengukuran Kinerja 

6. Pelaporan Akuntabilitas kinerja  

7. Evaluasi kinerja Pemerintah Daerah 

8. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan 
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Dalam penyusunan perencanaan jangka menengah seperti 

Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis 

(Renstra) K/L maupun SKPD, maka IKU ini akan digunakan untuk mengukur 

sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tesebut. 

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka IKU ini akan menjadi pemandu 

dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 

suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, Pemerintah Daerah 

harus merencanakan program-program kegiatan sesuai dengan ukuran 

keberhasilan yang ditetapkan. Dengan pendekatan ini maka diperoleh 

beberapa manfaat, yaitu : 

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerrintah Daerah akan 

terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang 

merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi. 

2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU 

instansi yang bersangkutan. 

3. Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang 

memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam  upaya 

pelaksanaan tugas dan fungsi. 

B. Langkah-langkah Penetapan indikator Kinerja Utama 

Dalam menetapkan indikator kinerja utama diperlukan prinsip-prinsip 

kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan 

gkinerja yang handal. IKU pada unit organisasi setingkat eselon II/ SKPD/ Unit 

kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output). 

Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria indikator kinerja, 

maka langkah-langkah yang umum dalam penetapan IKU Pemerintah Daerah 

dapat dijelaskan melalui gambar berikut : 
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C. Sumber Data Kinerja 

Berdasarkan pendektan sumber data, data kinerja dapat dibagi 

menjadi data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari 

responden. Data kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara 

tidak langsung dari responden tetapi dari pihak/ instansi lain.  

 

 

 

Kriteria  
Indikator 
Kinerja 

yang baik 

Identifikasi & Pengumpulan sejumlah 
Indikator Kinerja 

Pembuatan Daftar Awal Indikator 
Kinerja 

Konsultasi 

Penilaian dan Pemilihan 

Penentuan dan Penerapannya 

Bidang kewenangan, tugas 
pokok dan fungsi 

organisasi 

Keperluan statistik 
pemerintah dan dunia 

internasional 

Renstra, arah kebijakan 
umum, strategi penting 

Kebutuhan informasi 
untuk pengelolaan 

kewenangan dan kinerja 

Kebutuhan informasi 
untuk akuntabilitas 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 
 
A. Gambaran Umum 

 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu Kabupaten 

di Provinsi Jambi. Kabupaten  Tanjung Jabung Barat secara  geografis  terletak  

diantara  0º53’ Lintang Selatan dan 103º23’ - 104º31’ Bujur Timur dibagian timur 

Provinsi Jambi. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Laut Cina 

Selatan, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

dan Selat Berhala, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro 

Jambi dan Kabupaten Batanghari dan sebelah Barat berbatasan dengan 

Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari. 

Posisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat strategis karena 

langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu  IMS-GT 

(Indonesia, Malaysia, Singapura – Growth Triangle). Luas wilayah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat adalah 5.009,82 Km
2
 (500.982 Ha) sekitar + 9,38% dari 

luas Provinsi Jambi yang mencapai 53.435,72 Km2  dengan luas daratan 

4.868,08 Km
2
 dan luas perairan 141,75 Km

2
 . Secara administratif Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 wilayah Kecamatan, 20 Kelurahan dan 114 

Desa. 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak di daerah dataran rendah 

dengan ketinggian antara 10 – 500 meter dari permukaan laut. Secara topografis, 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian 

(BPN, 2010) yaitu :  

1) Daerah dataran rendah 0-25 m (48,8%), berada diwilayah timur sampai 

tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di 7 (tujuh) kecamatan yaitu 

Kecamatan Pengabuan, Senyerang, Tungkal Ilir, Bram Itam, Seberang Kota, 
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Betara dan Kuala Betara. 

 

2) Daerah dataran sedang dengan ketinggian sedang 25 – 500 m (54,8%), 

berada di wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat 

di 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Tungkal Ulu, Merlung dan 

sebagian besar Kecamatan Batang Asam, Tebing Tinggi, Renah 

Mendaluh dan Muara Papalik. 

3) Daerah Dataran tinggi  > 500 m (2,4%), berada diwilayah barat. Daerah 

pegunungan ini terdapat di 2 (dua) Kecamatan yaitu disebagian besar 

Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Renah Mendaluh. 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki topografi wilayah yang 

bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter dpl dibagian timur sampai pada 

ketinggian diatas 500 m dpl, kearah barat morfologi lahannya semakin tinggi 

dimana dibagian barat merupakan kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh 

(TNBT) yang berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Provinsi Riau. 

 
B. Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor  54 tahun  2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

maka visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan. 

 

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Rencana 

Pembanagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat periode 2011-2016 yaitu “ TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT MAJU, AMAN, DAN MERATA BERLANDASKAN IMAN DAN 
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TAKWA ”. 

 

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dijabarkan lebih lanjut 

kedalam misi. Adapun Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2011-2016 adalah 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pelayanan umum 

2. Meningkatkan kesejahteraan melalui pengentasan kemiskinan, penciptaan 

lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. 

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama dan 

berbudaya. 

4. Meningkatkan perekenomian daerah dan pemdapatan masyarakat 

berbasis sumber daya alam. Agribisnis dan agroindustri yang berwawasan 

lingkungan. 

5. Meningkatkan tatakelola pemerintahan, kepastian hukum dan HAM serta 

kesetaraan gender. 

 
Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan 

tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

sebagai berikut: 

 

 

NO MISI TUJUAN SASARAN 
1 
 

Meningkatkan 
Kualitas dan 
Ketersediaan 
Infrastruktur 
Pelayanan Umum 

Mewujudkan 
Ketersediaan 
infrastruktur 
pelayanan umum 
yang berkualitas 

1. Peningkatan pembangunan 
infrastruktur transportasi darat 
dan sungai. 

2. Peningkatan Pembangunan 
Infrastruktur energi dan listrik & 
telekomunikasi. 

3. Peningkatan ketersediaan air 
bersih dan jaringan irigasi yang 
lebih merata. 

4. Peningkatan pembangunan 
infrastruktur pendidikan, 
kesehatan dan perumahan 
rakyat. 

5. Peningkatan kesejahteraan 
masyarakat melalui 
pemenuhan kabutuhan 
pangan. 
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2 
 
 

Meningkatkan 
Kesejahteraan 
Melalui Pengentasan 
Kemiskinan,Pencipta
an Lapangan Kerja 
dan Pemeratan 
Pendapatan 

Mewujudkan 
Kesejahteraan 
Masyarakat Melalui 
Pengentasan 
Kemiskinan, 
Penciptaan Lapangan 
Kerja dan pemerataan 
pendapatan.  
 

1. Peningkatan kesejahteraan 
masyarakat melalui 
pemenuhan kabutuhan 
pangan. 

2. Peningkatan distribusi 
pendapatan dan berkurangnya 
kesenjangan pambangunan 
daerah. 

3. Peningkatan iklim pasar kerja 
yang lebih berpihak pada 
tenaga kerja lokal guna 
mengurangi angka 
pengangguran. 

4. Peningkatan kualitas 
pelayanan, rehabilitasi, 
bantuan sosial dan jaminan 
kesejahteraan sosial bagi 
penyandang masalah sosial. 

5. Pengendalian pertumbuhan 
penduduk dan meningkatnya 
keluarga kecil berkualitas. 

 

3 Meningkatkan 
Kualitas Pendidikan, 
Kesehatan, 
Kehidupan Beragama 
dan Berbudaya. 
 

Mewujudkan Kualitas 
pendidikan Kualitas 
Pelayanan Kesehatan 
dan berkehidupan 
beragama dan 
berbudaya. 
 

1. Peningkatan akses terhadap 
pendidikan berkualitas. 

2. Peningkatan akses layanan 
kesehatan masyarakat yang 
berkualitas. 

3. Peningkatan kualitas 
pelayanan dan pemahaman 
agama serta kahidupan 
beragama. 

4. Peningkatan pengembangan 
nilai-nilai budaya daerah. 

5. Peningkatan peran pemuda 
dan atlet berprestasi dalam 
olahraga (prestise daerah). 

6. Peningkatan perlindungan dan 
kesejahteraan sosial. 

 

4 Meningkatkan 
Perekonomian 
Daerah dan 
pendapatan 
Masyarakat berbasis 
sumberdaya Alam, 
Agribisnis dan 
Agroindustri yang 
Berwawasan 
Lingkingan 
 

Mewujudkan struktur 
ekonomi yang kuat 
berbasis 
SDA,Agribisnis dan 
Agroindustri yang 
berwawasan 
Lingkungan. 

1. Peningkatan stabilitas 
ekonomi makro dalam 
mendukung tercapainya 
pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi dan berkualitas.  

2. Peningkatan iklim investasi 
yang sehat dan efisien melalui 
reformasi kelembagaan 
ekonomi.  

3. Pengembangan ekspor dan 
Kepariwisataan daerah 
berbasis potensi daerah. 
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4. Peningkatan pemberdayaan 
Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah serta koperasi 

5. Pengembangan Agribisnis dan 
Agroindustri berbasis 
komoditas unggulan daerah. 

6. Peningkatan pengelolaan 
sumber daya alam secara 
terpadu dan berwawasan 
lingkungan Meningkatkan 
Ketahanan pangan, 
optimalisasi pemanfataan SDA 
yang  berwawasan 
lingkungan. 
 

5 Meningkatkan Tata 
Kelola Pemerintahan, 
Kepastian Hukum 
dan HAM serta 
Kesetaraan Gender. 
 

Mewujudkan Kinerja 
birokrasi 
pemerintahan yang 
efisional dalam 
memberikan 
pelayanan. 

1. Penataan Manajemen 
Pemerintahan yang baik, 
bersih, efisien, berwibawa, 
transparan dan profesional 
berbasis e-planning, e-budget 
dan e-audit. 

2. Peningkatan jaminan 
kepastian Hukum dan 
perlindungan HAM secara adil. 

3. Peningkatan Kesetaraan 
Gender yang proporsional 
dalam pembangunan daerah 
yang berorientasi pada 
profesionalisme.  

4. Peningkatan standar 
pelayanan minimal bagi 
masyarakat 

 
C. Kewenangan dan tugas pokok 

 
a. Kewenangan 

Dengan dijadikannya Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai 

daerah otonomi, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang– Undang 

No.32 Tahun 2004 kewenangannya mencakup seluruh bidang 

pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, 

pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta 

kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, 

pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi 

negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, 

pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta 
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konservasi dan standarisasi nasional.  

Kewenangan wajib sebagaimana disebut diatas meliputi pekerjaan 

umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, 

industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, 

pertanahan, koperasi dan tenaga kerja serta lain-lain urusan seperti 

urusan pengembangan otonomi daerah, sosial, politik dalam negeri, olah 

raga, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, penerangan, 

pertambangan dan energi, kelautan dan pariwisata. 

b. Tugas Pokok 

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas 

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud 

kesejahteraan masyarakat Tanjung Jabung Barat  maju, aman, adil dan 

merata berlandaskan Iman dan Taqwa. 

D. Arah Kebijakan Umum 

 

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di 

fokuskan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka 

percepatan pembangunan diperlukan adanya grand strategi daerah yang 

kemudian akan menetapkan menjadi arah kebijakan pembangunan selama 5 

(lima) tahun ke depan. Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat  merupakan derivasi dari arah kebijakan pembangunan Provinsi 

Jambi (RPJM Provinsi) dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan 

kearifan lokal masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.  

Secara garis besar, arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016 meliputi : 

1. Arah kebijakan umum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 

berkualitas tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan 
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pemerataan pendapatan. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi 

yang didukung oleh pengurangan angka kemiskinan, pengurangan tingkat 

pengangguran yang diwujudkan dengan pelaksanaan bebrapa program 

yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti (a) perbaikan 

kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan (b)  

peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar (c) pemenuhan 

kebutuhan pangan (d) penciptaan lapangan kerja secara luas (e) optimalisasi 

pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup (f) pengembangan 

agribisnis dan agroindustri dan (g) optimalisasi pengelolaan perikanan dan 

kelautan. 

2. Arah kebijakan umum untuk menjaga kestabilan ekonomi makro yang 

ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat, kestabilan harga 

kebutuhan pokok masyarakat yang didukung oleh kondisi keamanan yang 

kondusif. Hal ini akan diwujudkan melalui beberapa program strategis (a) 

peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan aktivitas ekonomi 

yang didukung oleh berbagai kemudahan (b) menjaga ketersediaan 

kebutuhan pokok masyarakat melalui peningkatan koodinasi lintas bidang, 

termasuk perbaikan infrastruktur ekonomi (c) peningkatan rasa aman 

dalam berinvestasi dan berusaha melalui penataan peraturan daerah dan 

kepastian hukum. 

3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi pembangunan yang 

berkeadilan termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan 

ketimpangan pembangunan antar kecamatan dan desa serta memperkuat 

sektor pertanian sebagai basis ekonomi pedesaan. Hal ini akan diwujudkan 

melalui sentuhan beberapa program, diantaranya (a) menciptakan kawasan 

ekonomi tumbuh cepat (b) melakukan distribusi belanja langsung di 13 

kecamatan dan 68 desa/kelurahan yang lebih merata secara proposional 

dan (c) melaksanakan revitalisasi sektor pertanian dengan menerapkan 

secara bertahap program Gertak Paduka dan Gertak Birahi berbasis 
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potensi lokal yang didukung percepatan pembangunan sarana dan 

prasarana ekonomi yang bersifat strategis. 

4. Arah Kebijakan umum untuk Tata kelola pemerintahan yang baik yang 

berorientasi pada peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan 

penerapan prinsip-prinsip antara lain: transparansi, akuntabilitas, 

efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. 

Masyarakat. Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik secara 

konsisten dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi 

tercapainya sasaran pembangunan daerah, dan dapat menyelesaikan 

berbagai masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien.  

  

Dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat, sesungguhnya lebih menekankan pada sinergitas dari kebijakan Provinsi 

Jambi menjadi kebijakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengedepankan 

pada penanganan berdasarkan pada fungsi pelayanan umum. Selain itu, dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Tahun 2005 - 2025 disebutkan bahwa salah satu misi pembangunan 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah mewujudkan pembangunan yang merata 

dan berkeadilan dengan mengurangi kesejangan sosial secara menyeluruh, 

keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang tertinggal, 

menanggulangi kemiskinan secara bertahap, menyediakan akses yang sama bagi 

masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana 

ekonomi, dan menghapuskan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan 

termasuk diskriminasi gender.  

 
Sebagai tindak lanjut dalam mengimplentasikan grand strategy dan arah 

kebijakan umum, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang lebih 

operasional sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat selama lima tahun kedepan. 
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BAB V 

 
PENUTUP 

 
 
 

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 

diharapkan mampu memberi informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran 

keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah daerah 

yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah.   

Oleh karena itu, penetapan Indikator kinerja ini dapat digunakan sebagai 

dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan              

(ex-ante), tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi 

(ex-post). Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja 

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat hari demi hari menunjukkan kemajuan 

dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan 

Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	BAB I Pendahuluan4.pdf (p.1-3)
	Daftar isi 4.pdf (p.4)
	Bab II4.pdf (p.5-7)
	Bab III 4.pdf (p.8-15)
	Bab V penutup 4.pdf (p.16)

