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1.  PENDAHULUAN 
  
 Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 2 ayat (1) dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis, disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib 

melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi: 

(a) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta Rencana Rincinya, Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota; dan (b) Kebijakan, Rencana, 

dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan 

hidup. Dalam penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 

wajib dilakukan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang 

bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah 

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dan wajib dilaksanakan ke dalam 

penyusunan atau evaluasi RPJMD. Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD bersifat 

mutatis mutandis, sesuai dengan pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 

Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Dalam Penyusunan RPJMD. 

 

a. Pembentukan Tim Pembuat KLHS  

 Pembentukan tim ditetapkan dengan keputusan Bupati Belitung dan 

dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung bersama dengan 

perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan dengan 

perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup, beranggotakan 

perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan 

KLHS RPJMD, serta melibatkan akademisi sebagai tenaga ahli sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

b. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan  

 Pengkajian pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi, 

pengumpulan dan analisis data yang mencakup kondisi umum daerah, capaian 

indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang relevan, dan pembagian 

peran antara sektor pemerintah dan sektor lainnya dalam mendukung pembangunan 

daerah.  
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c. Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan  

 Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan adalah alternatif proyeksi 

kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan berupa target pencapaian 

tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya 

tambahan yang disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya 

periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan. Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis, permasalahan, dan 

sasaran strategis daerah. Hasil perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan 

dimuat dalam laporan KLHS RPJMD Perubahan.  

 

d.  Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian dan Validasi KLHS  

 Bupati melalui Bappeda Kabupaten Belitung melakukan penjaminan kualitas 

KLHS RPJMD secara mandiri untuk memastikan proses pembuatan KLHS RPJMD 

Perubahan dan kualitas substansi KLHS RPJMD Perubahan. Hasil penjaminan 

kualitas substansi KLHS RPJMD yang dilakukan pada isu strategis, permasalahan, 

dan sasaran strategis daerah yang dirumuskan ditanda tangani oleh Bupati. KLHS 

yang telah dibuat dan dilaksanakan wajib dilakukan validasi oleh Gubernur sesuai 

dengan kewenangannya. 

 

 

2.   KONDISI UMUM KABUPATEN BELITUNG  

 
 Kondisi umum Kabupaten Belitung meliputi kondisi lingkungan hidup dan 

capaian tujuan pembangunan berkelanjutan.   

a.  Kondisi Lingkungan Hidup 

 Jenis tutupan/penggunaan lahan di Kabupaten Belitung didominasi lahan 

perkebunan seluas 67.048 Ha dan diikuti pertanian lahan kering campur semak seluas 

46.187,3 Ha, dan hutan lahan kering sekunder seluas 28.258,0 Ha. Luas kawasan 

hutan di Kabupaten Belitung 226.775,9 Ha, yang terdiri atas taman hutan raya 

(Tahura) di Kabupaten Belitung sebesar 2.557,7 Ha, hutan lindung seluas 40.293,3Ha, 

hutan produksi seluas 41.057,5 Ha, hutan produksi konversi seluas 492,3 Ha dan area 

penggunaan lain seluas 141,683,5 Ha.   

 Daya dukung penyediaan pangan di Kabupaten Belitung yang tersebar pada 5 

Kecamatan menunjukkan bahwa daya dukung penyediaan pangan berada pada 

kategori sangat rendah hingga sangat tinggi dengan luasan yang bervariasi.  Jasa 
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penyediaan air bersih di Kabupaten Belitung masih tersebar pada berbagai kriteria, 

mulai dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Namun demikian, sebaran tersebut 

didominasi oleh kategori tinggi pada 5 Kecamatan yang berada di Kabupaten Belitung.  

Nilai daya dukung jasa penyediaan serat sebagian besar wilayah Kabupaten Belitung 

memiliki jasa ekosistem penyedia serat didominasi kategori tinggi.   

 

b. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

 Berdasarkan hasil pelaksanaan terhadap 14 Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan Kabupaten Belitung yang terdiri dari 154 indikator.  Dari 159 indikator 

yang menjadi kewenangan Kabupaten Belitung terdapat 42 indikator yang sudah 

dilaksanakan dan sudah mencapai target (26,75%), 41 indikator yang sudah 

dilaksanakan namun belum mencapai target (26,11%), 37 indikator belum 

dilaksanakan dan belum mencapai target (23,57%), 27 indikator tidak ada data 

(17,20%), dan 10 indikator tidak ada target (6,37%).  Rekapitulasi capaian indikator 

TPB Kabupaten Belitung 2018-2023 disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 1.  Capaian 

Indikator per TPB Kabupaten Belitung disajikan pada Tabel 2. 

  Tabel 1. Rekapitulasi Capaian Indikator TPB Kabupaten Belitung 2018-2023 

No Kategori Jumlah Indikator Presentase 

1 Indikator sudah dilaksanakan dan sudah 

mencapai target  
39 25,32% 

2 Indikator sudah dilaksanakan namun belum 

mencapai target  
48 31,17% 

3 Indikator belum dilaksanakan dan belum 

mencapai target  
42 27,27% 

4 Indikator tidak ada data 25 16,23% 

Total 154 100,00% 

 

Gambar 1. Grafik Pencapaian Indikator TPB Kabupaten Belitung 
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  Tabel 2. Capaian Indikator per TPB Kabupaten Belitung 
 

No 
TPB 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SS SB BB TD 
% Pencapaian 

per TPB 

1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk 
Dimanapun 

6 4 2 6 33,33% 

2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan 
Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan 
Pertanian Berkelanjutan 

0 2 5 0 0,00% 

3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan 
Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk 
Semua Usia 

10 13 5 2 33,33% 

4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan 
Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar 
Sepanjang Hayat untuk Semua 

5 3 1 0 55,56% 

5 Mencapai Kesetaraan Gender dan 
Memberdayakan Kaum Perempuan 

2 2 7 2 15,38% 

6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air 
Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan 

0 6 1 3 0,00% 

8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang 
Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja 
yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan 
yang Layak untuk Semua 

4 6 7 2 21,05% 

9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, 
Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, 
serta Mendorong Inovasi 

3 0 4 0 42,86% 

10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara 0 0 1 2 0,00% 

11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, 
Aman, Tangguh dan Berkelanjutan 

2 1 1 6 20,00% 

12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang 
Berkelanjutan 

1 0 0 2 33,33% 

15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan 
Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, 
Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan 
Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, 
serta Menghentikan Kehilangan 
Keanekaragaman Hayati 

2 1 0 0 66,67% 

16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai 
untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan 
Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun 
Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan 
Inklusif di Semua Tingkatan 

3 6 5 0 21,43% 

17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan 
Merevitalisasi Kemitraan Global untuk 
Pembangunan Berkelanjutan 

3 4 3 0 12,50% 

 

3.  RUMUSAN ISU PRIORITAS LOKAL 

 Isu prioritas lingkungan di Kabupaten Belitung terdiri atas: 

a. Dampak penambangan ilegal,  

b. Masih rendahnya upaya konservasi dan pelestarian flora dan fauna endemic 

khas Pulau Belitung,  

c. Belum optimal pemanfaatan sumberdaya hutan non kayu untuk kesejahteraan 

masyarakat,   
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d. Penurunan pertumbuhan ekonomi, dan  

e. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup. 

 

 
4.     SKENARIO PENCAPAIAN TPB 
 
 Skenario pencapaian setiap indikator masing-masing TPB diuraikan pada 

tabel ringkasan pada lampiran.  Ringkasan tersebut memuat isu strategis, indikator, 

permasalahan, sasaran strategis dan pendanaan untuk pencapaian saran tersebut.   

 

5.   PENGINTEGRASIAN 

 Tujuan akhir dari penyusunan KLHS adalah untuk memastikan perubahan 

RPJMD yang disusun sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan.  Oleh 

karena itu, hasil dari KLHS ini diintegrasikan ke dalam rancangan awal dokumen 

RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung, dengan muatan seperti pada Tabel 3.    

 

     Tabel 3. Pengintegrasian KLHS RPJMD Perubahan ke dalam Dokumen RPJMD 

Perubahan  
 

Dokumen KLHS RPJMD Perubahan Dokumen RPJMD Perubahan 

Kebijakan umum pembangunan 
berkelanjutan 

Diintegrasikan ke dalam Bab I 
Pendahuluan 

Kondisi Umum Daerah 
Diintegrasikan ke dalam Bab II 
Gambaran Umum dan Bab III Gambaran 
Keuangan Daerah 

Capaian Indikator TPB 
Diintegrasikan ke dalam Bab II 
Gambaran Umum dan Bab IV 
Permasalahan Isu Strategis 

Kondisi Pencapaian TPB 

Diintegrasikan ke dalam Bab VI Strategi, 
Arah Kebijakan dan Program dan Bab VII 
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan 
Program Perangkat Daerah 

Pembagian Peran 

Diintegrasikan ke dalam Bab VII 
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan 
Program Perangkat Daerah Visi, Misi, 
Tujuan dan Sasaran dan Bab VI Strategi, 
Arah Kebijakan dan Program 

Skenario PB Diintegrasikan ke dalam Bab V 

Isu Strategis dan Permasalahan 
Diintegrasikan ke dalam Bab IV 
Permasalahan Isu Strategis dan Bab V 
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 
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5.    Penutup 

 Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, KLHS untuk 

Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen yang 

ditujukan untuk pedoman dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Belitung. 

KLHS merupakan rangkaian pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan sebagai 

bahan pertimbangan perencanaan pembangunan yang penyelenggaraannya 

memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, 

penyelenggaraan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan ini memerlukan 

keterlibatan aktif dan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. 
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Tabel 4.  Ringkasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Isu Strategis, Indikator, Permasalahan, Sasaran Strategis, dan  
Pendanaan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Perubahan Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023   

 

 
TUJUAN 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 

 
1. 

ISU 1.2 
 
 

Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari 
semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. 
 

STRATEGIS  

2. INDIKATOR Baseline Rata-rata r (%) Th.2030 

mean median modus 

1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan 
nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 

7,56% 6,71% 6,29%  8,56 0,00% 

3. PERMASALAHAN 
 1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur telah 

mencapai target nasional namun dengan adanya pandemi covid-19 berpotensi menurunkan capaian indikator 
2. Meningkatnya angka pengangguran, melemahnya UMKM, dan pariwisat akibat pandemi covid 19 
3. Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Belitung sangat bertumpu pada sektor pariwisata 
4. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya hutan non kayu untuk kesejahteraan masyarakat 
5. Minimnya teknologi pengolahan sumberdaya hutan non kayu 

4. SASARAN STRATEGIS 

1. Memperkuat sektor yang tidak terpengaruh covid 19 seperti sektor pertanian seperti subsektor perkebunan dan 
subsektor perikanan tangkap 

2. Pemanfaatan sumberdaya hutan non kayu seperti madu, hewan buruan, dan jamur sebagai sumber pencaharian 
tambahan masyarakat lokal serta pengelolaan hutan melalui hutan kemasyarakatan (Hkm) 

3. Penerapan teknologi dalam pemanfaatan SD hutan non kayu 
 

 5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 
 
 
 
 

TUJUAN 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 
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1. 

ISU 1.3 

 
 

Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk 

kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin 
dan rentan. 
 

STRATEGIS  

2. INDIKATOR Baseline Rata-rata r (%) Th.2030 

mean median modus 

1.3.1.(a) 
 

Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang 
Kesehatan. 

96,74% 96,15% 96,25%  0,66 89,11 

1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang 
Ketenagakerjaan. 

n/a n/a n/a  n/a n/a 

1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai 
bersyarat/Program Keluarga Harapan. 

n/a n/a n/a  n/a n/a 

3. PERMASALAHAN 

1. Adanya penurunan proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN dan capaian masih di bawah target nasional 
2. Adanya peserta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang di PHK akibat adanya bencana sosial covid-19 
3. Belum tersedianya rekam data mengenai proporsi jaminan sosial bidang ketenagakerjaan 
4. Belum tersedianya rekam data mengenai jumlah rumah tangga yang mendapat bantuan tunai bersyarat/program 

keuarga harapan  

4. SASARAN STRATEGIS 

1. Peningkatan peserta jaminan kesehatan sebesar 1,5% per tahun hingga tahun 2023 
2. Mendorong partisipasi BPJS mandiri bagi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan melalui sosialisasi dan 

pendampingan 
3. Membuat program subsidi iuran BPJS bagi masyarakat miskin dengan biaya dari APBD Kabupaten Belitung 

4. Mengadopsi indikator, melengkapi data dan menentukan target terhadap proporsi jaminan sosial bidang ketenagakerjaan 
5. Mengadopsi indikator, melengkapi data dan menentukan target terhadap jumlah rumah tangga yang mendapat bantuan 

tunai bersyarat/program keuarga harapan 
 
5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 

TUJUAN 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 
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1. 

ISU 

STRATEGIS 

1.4 

 
 

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan 

rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, 
kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi 
baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. 

 2. 

INDIKATOR Baseline 
Rata-rata 

r (%) Th.2030 
mean median modus 

1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi 
dasar lengkap. 

98,40% 126,13% 139,00%  20,94 100% 

1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara 

pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang 
berstatus kawin. 

82,04% 81,71% 82,04%  0,03 81,87% 

1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. n/a n/a n/a  n/a n/a 

1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber 
penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. 

      

3. PERMASALAHAN 
 1. Belum tersedianya rekam data mengenai persentase rumah tangga kumuh perkotaan 
2. Belum terlaksananya program kegiatan terkait persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan 

utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN 

4. SASARAN STRATEGIS 

1. Mengadopsi indikator, melengkapi data dan menentukan target terhadap persentase rumah tangga kumuh perkotaan 
2. Melaksanakan program kegiatan terkait persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya 

listrik baik dari PLN dan bukan PLN 

5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 
 

TUJUAN 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 

 ISU 1.5 
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1. STRATEGIS  Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi 

rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan 
ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. 2. 

INDIKATOR Baseline 
Rata-rata 

r (%) Th.2030 
mean median modus 

1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak 
bencana per 100.000 orang. 

0 0 0  0 0 

1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.       

1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. n/a n/a n/a  n/a n/a 

1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial. 4 61,67 41,00  583 810 

1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat 
pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman 
Bencana) 

n/a n/a n/a  n/a n/a 

1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang 
berisiko tinggi.  

168,4 n/a n/a  n/a n/a 

1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. 0 0 0  0 0 

1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat 
nasional dan daerah. 

0 0 0  0 0 

3. PERMASALAHAN 
 Pendampingan psikososial korban bencana sosial telah dilakukan namun pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial 

belum dilakukan 

4. SASARAN STRATEGIS 

Mengadopsi indikator dan melaksanakan program kegiatan terkait pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial  
 
5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 

TUJUAN 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 
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1. 

ISU 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama 

pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara 
berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan 
mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. 

STRATEGIS  

2. INDIKATOR Baseline Rata-rata r (%) Th.2030 

mean median modus 

 1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah 
secara langsung untuk program pemberantasan 
kemiskinan. 

7,56 6,71 6,29  8,56 0 

 1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan 

dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total 
belanja pemerintah. 

 

  

   

3. PERMASALAHAN 
 1. Belum tercapainya target indikator proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk 

program pemberantasan kemiskinan 
2. Belum tersedianya rekam data mengenai pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan 

sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. 
 
4. SASARAN STRATEGIS 

1. Peningkatan capaian kinerja indiaktor proporsi sumberdaya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk 
program pemberantasan kemiskinan sebesar 1,24% per tahun hingga tahun 2023 

2. Program pemberantasan kemiskinan diarahkan kepada usaha-usaha produktif yang dapat meningkatkan pendapatan 
penerima program, sehingga mandiri dan tidak tergantung lagi pada program bantuan ke depannya 

3. Fokus pembangunan pada peningkatan ekonomi di sektor yang relatif tidak terpengaruh pandemi covid-19 yaitu sektor 

pertanian/perkebunan dan perikanan 
4. Mengadopsi indikator, melengkapi data dan menentukan target terhadap pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, 

kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. 

5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 
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TUJUAN 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan 

Pertanian Berkelanjutan 

 
1. 

ISU 2.1 
 
 

Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang 
miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, 
bergizi, dan cukup sepanjang tahun. 

STRATEGIS  

2. 

INDIKATOR Baseline 
Rata-rata 

r (%) Th.2030 
mean median modus 

2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence 
of Undernourishment). 

9,99 8,42 8,42   0 

2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.       

2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang 
atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman 
Kerawanan Pangan. 

      

3. PERMASALAHAN 
 1. Belum terlaksananya program kegiatan terkait Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. 
2. Belum terlaksananya program kegiatan terkait Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, 

berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan 

4. SASARAN STRATEGIS 

1. Tetap  mempertahankan program kegiatan terkait Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of 
Undernourishment), capaian sudah di atas target nasional 

2. Melaksanakan program kegiatan terkait Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. 

3. Melaksanakan program kegiatan terkait Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, 
berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan 

5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 

TUJUAN 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan 
Pertanian Berkelanjutan 



13 

 

 

1. 

ISU 2.2 

 
 

Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai 

target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan 
memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. 

STRATEGIS  

2. 

INDIKATOR Baseline 
Rata-rata 

r (%) Th.2030 
mean median modus 

 2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil. 7,02 6,59 7,02  13,41 0 

 2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang 
mendapatkan ASI eksklusif. 

      

 2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor 
Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat 
konsumsi ikan. 

82,1 80,26 82,10  0,30 80,64 

3. PERMASALAHAN 
 1. Belum terlaksananya program kegiatan terkait bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. 
2. Kualitas konsumsi pangan masih di bawah target nasional, dengan predikasi pada tahun 2023 teradapat gap 14,83% 
3. Kurang beragamnya jenis makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat 
4. Adanya ketidakstabilan ketersediaan pangan pada kondisi tertentu terutama sumber protein seperti ikan air laut segar 

sehingga mempengaruhi ketersediaan dan harga protein lainnya. 

4. SASARAN STRATEGIS 

1. Melaksanakan program kegiatan ASI ekslusif terhadap bayi usia 0-6 bulan 
2. Upaya peningkatan konsumsi ikan dan PPH dilakukan dengan target sebesar 4,94% per tahun hingga tahun 2023 
3. Menggiatkan program-program yang memotivasi masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beranekaragaman 
4. Menjaga ketersediaan pangan terutama sumber protein dan lemak dengan harga yang stabil dan terjangkau 
5. Menjaga ketersediaan dan kestabilan ikan laut dan air tawar 

5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 

TUJUAN 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan 
Pertanian Berkelanjutan 

 ISU 2.3 
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1. STRATEGIS  Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, 

khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk 
melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, 
pengetahuan, jasa keuangan, pasar,  dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian. 2. INDIKATOR Baseline Rata-rata r (%) Th.2030 

mean median modus 

 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di 
sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). 

 

  

   

3. PERMASALAHAN 
 Belum tersedianya rekam data mengenai nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per 

tenaga kerja)  
 
4. SASARAN STRATEGIS 

Mengadopsi indikator, menentukan target, melaksanakan program kegiatan, dan melengkapi data terkait nilai tambah 
pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)  

5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 

TUJUAN 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 

 
1. 

ISU 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran 
hidup. STRATEGIS  

2. INDIKATOR Baseline Rata-rata r (%) Th.2030 

mean median modus 

 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI). 196,85 143,13 138,70  30,95 0 
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 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun 

yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga 
kesehatan terlatih. 

96,1 101,00 101,00  1,01 84,31 

3. PERMASALAHAN 

Belum tercapainya target proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong 
oleh tenaga kesehatan terlatih, masih terdapat gap sebesar 5,45% pada tahun 2023 

4. SASARAN STRATEGIS 

1. Peningkatan capaian terhadap indikator proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan 
terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih sebesar 1,82% per tahun hingga tahun 2023 

2. Meningkatkan porsi penerima KIS bagi rumah tangga miskin 
3. Menyusun dan melaksanakan program peningkatan kesadaran ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan 

(praktik bidan, rpuskesmas, dan rumah sakit) 
4. Menyusun dan melaksanakan program layanan ibu melahirkan berbasis masyarakat (penyediaan transportasi, akses ke 

faskes, dan bantuan biaya) pada tingkat desa/kelurahan  
5. Program pengadaan bidan desa secara merata di seluruh desa di Kabupaten Belitung 
6. Mempermudah akses dan layanan ibu melahirkan di fasilitas kesehatan bagi kelompok masyarakat miskin yang 

menggunakan KIS dan BPJS kesehatan 

5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 

TUJUAN 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 

 
1. 

ISU 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh 
negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran 
Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. 

STRATEGIS  

2. INDIKATOR Baseline Rata-rata r (%) Th.2030 

mean median modus 
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 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. 13,5 16,73 15,90  15,26 29,9 

 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. 10,5 12,23 11,80  9,54 19,38 

 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. 12,1 14,80 14,30  14,10 26,9 

 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi 
dasar lengkap pada bayi. 

98,4 109,09 98,40  2,80 51,12 

3. PERMASALAHAN 
 1. Masih tingginya Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup dan masih di bawah target dengan gap sebesar 

8,85% pada tahun 2023 
2. Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup dan masih di bawah target dengan gap sebesar 

7,20% pada tahun 2023 
3. Persentase desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi masih di bawah target dan terdapat gap sebesar 

12,14% pada tahun 2023 

4. SASARAN STRATEGIS 

1. Peningkatan capaian terhadap indikator Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup sebesar 2,95% per 
tahun hingga tahun 2023 

2. Peningkatan capaian terhadap indikator Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup sebesar 2,4% per tahun 
hingga tahun 2023 

3. Seluruh desa harus mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2023 
4. Peningkatan layanan terhadap ibu dan balita dari kelompok masyarakat tidak mampu dan berisiko saat melahirkan di 

layanan kesehatan primer melalui KIS dan BPJS Kesehatan 

5. Penguatan Puskesmas dengan menyediakan paket pelayanan kesehatan reproduksi (kespro) esensial yang dapat 
menjangkau dan dijangkau oleh seluruh masyarakat, meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, yaitu: 
kesehatan ibu dan bayi baru lahir 

6. Melaksanakan program imunisasi dasar lengkap pada bayi sebagai bagian dari layanan Posyandu di setiap 
kelurahan/desa. 

 
 5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 
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TUJUAN 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 

 
1. 

ISU 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, 
dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. STRATEGIS  

2. INDIKATOR Baseline Rata-rata r (%) Th.2030 

mean median modus 

 3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa. 0,93 0,71 0,67  25,17 0 

 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. 284 253,00 258,00  12,52 0 

 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang. 0 0,00 0,00  0 0 

 3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini 
untuk infeksi Hepatitis B. 

100% 100,00% 100,00%  0 100,00% 

 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap 
penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). 

18 12,33 13  40,81 0 

3. PERMASALAHAN 
 1. Masih tingginya angka Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk dan masih terdapat gap sebesar 132 insiden 

pada tahun 2023 
2. Masih tingginya angka orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (filariasis dan kusta) 

dengan gap sebesar 114 insiden pada tahun 2023 

4. SASARAN STRATEGIS 

1. Peningkatan penanganan kasus ITB setidaknya 44 kasus setiap tahunnya hingga tahun 2023 
2. Peningkatan penanganan kasus filariasis dan kusta setidaknya 38 kasus setiap tahunnnya hingga tahun 2023 
3. Program edukasi/kampanye terhadap masyarakat untuk menghindari prilaku yang dapat meningkatkan risiko tertular 

TB melalui media sosial dan penyuluhan langsung 
4. Peningkatan pelayanan pengobatan dan pemantauan hingga sembuh bagi penderita TB, kusta, dan fiariasis 

5. KOMPOSISI PENDANAAN : 
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Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 

TUJUAN 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 

 
1. 

ISU 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui 
pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. STRATEGIS  

2. INDIKATOR Baseline Rata-rata r (%) Th.2030 

mean median modus 

 3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur 10-18 tahun. n/a n/a n/a  n/a n/a 

 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi. 41,5 37,11 34,91  7,94 0,86 

 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.       

 3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. n/a n/a n/a    

 3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang 
menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. 

9 9,00 9,00  0 9 

3. PERMASALAHAN 
 1. Belum terlaksananya program kegiatan terkait prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun 

2. Belum tersedianya rekam data mengenai angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri 

4. SASARAN STRATEGIS 

1. Melaksanakan program kegiatan terkait prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun 
2. Mengadopsi indikator, menentukan target, melaksanakan program kegiatan, dan melengkapi data terkait kematian 

(insidens rate) akibat bunuh diri 

5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 
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TUJUAN 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 

 
1. 

ISU 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan 
penggunaan alkohol yang membahayakan. STRATEGIS  

2. INDIKATOR Baseline Rata-rata r (%) Th.2030 

mean median modus 

 3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba.  0,90 0,90    

 3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 
15 tahun dalam satu tahun terakhir. 

n/a n/a n/a  n/a n/a 

3. PERMASALAHAN 
 1. Belum terlaksananya program kegiatan terkait prevalensi penyalahgunaan narkoba 
2. Belum tersedianya rekam data mengenai konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu 

tahun terakhir 

4. SASARAN STRATEGIS 

1. Melaksanakan program kegiatan terkait prevalensi penyalahgunaan narkoba 
2. Mengadopsi indikator, menentukan target, melaksanakan program kegiatan, dan melengkapi data terkait konsumsi 

alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir 

5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 

TUJUAN 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 

 
1. 

ISU 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk 
keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan 
program nasional. 

STRATEGIS  
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2. INDIKATOR Baseline Rata-rata r (%) Th.2030 

mean median modus 

3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau 
pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga 
berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode 
modern. 

82,04 81,71 82,04  0,03 81,87 

3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) 
semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 
tahun yang berstatus kawin. 

82,04 81,71 82,04  0,03 81,87 

3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang 

(MKJP) cara modern. 

11,48 12,65 12,49  10,40 26,46 

3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age 
Specific Fertility Rate/ASFR). 

- 207,00 207,00  100 - 

3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).       

3. PERMASALAHAN 
 1. Belum tercapainya target proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan 

keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern, masih terdapat gap sebesar 17,93% pada tahun 
2023 

2. Belum tercapainya target angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern dengan gap 
sebesar 54,51% pada tahun 2023 

3. Masih tingginya angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 
 
4. SASARAN STRATEGIS 

1. Peningkatan capaian terhadap indikator proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang 
memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern sebesar 5,98% per tahun 
hingga tahun 2023 

2. Peningkatan capaian terhadap indikator angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern 
dengan gap sebesar 18,17% per tahun hingga tahun 2023 

3. Penurunan angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) dan masih di bawah 
target minimal 29 kasus setiap tahunnya hingga tahun 2023 

4. Menggiatkan program kegiatan terkait sosialisasi dan pendidikan seksualitas pada usia sekolah 
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5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 

TUJUAN 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 

 
1. 

ISU 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan 
kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, 
berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. 

STRATEGIS  

2. INDIKATOR Baseline Rata-rata r (%) Th.2030 

mean median modus 

3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan.       

3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau 
sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. 

160074 164379,00 166426,00  2,05 1215,16 

3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 96,74 96,15 96,25  0,66 89,11 
 

3. PERMASALAHAN 
 1. Belum terlaksananya program kegiatan terkait unmet need pelayanan kesehatan 
2. Adanya kecenderungan penurunan terhadap capaian indikator cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) pada tahun 

2022-2023 dengan gap sebesar 0,54% 
 

 
4. SASARAN STRATEGIS 

1. Melaksanakan program kegiatan terkait unmet need pelayanan Kesehatan 
2. Peningkatan capaian indikator cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) sebesar 0,27% pada tahun 2022 dan 2023  
3. Mendorong partisipasi BPJS kesehatan mandiri bagi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan melalui sosialisasi 

dan pendampingan 
4. Membuat program subsidi iuran BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin dengan biaya dari APBD Kabupaten Belitung 

 
5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 
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TUJUAN 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 

 
1. 

ISU 3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia 
berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah. STRATEGIS  

2. INDIKATOR Baseline Rata-rata r (%) Th.2030 

mean median modus 

3.9.3.(a) Proporsi kematian akibat keracunan. 0 0,00 0,00  0 0 

3. PERMASALAHAN 
 - 

4. SASARAN STRATEGIS 

Mempertahankan kinerja program kegiatan 
 

5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 

TUJUAN 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 

 
1. 

ISU 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai 
langkah yang tepat. STRATEGIS  

2. INDIKATOR Baseline Rata-rata r (%) Th.2030 

mean median modus 

3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. n/a n/a n/a n/a n/a n/a 



23 

 

3. PERMASALAHAN 

 Belum terlaksananya program kegiatan terkait indikator persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. 

4. SASARAN STRATEGIS 

Melaksanakan program kegiatan terkait indikator persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun 

5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 

TUJUAN 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 

 
1. 

ISU 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang 
terutama  berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar 
yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang 
menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas 
Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan 
masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. 

STRATEGIS  

2. INDIKATOR Baseline Rata-rata r (%) Th.2030 

mean median modus 

3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. 87,7 89,57 90,20  1,44 100 

3. PERMASALAHAN 
 Belum tercapainya target terhadap ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dan terdapat gap sebesar 9,80% pada tahun 

2023 

4. SASARAN STRATEGIS 

1. Peningkatan capaian indikator ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 3,23% per tahun hingga tahun 2023 
2. Memperbaiki manajemen pengadaan dan distribusi obat dan vaksin ke fasilitas kesehatan di seluruh kecamatan agar 

merata dan tersedia secara kontinyu  
 
5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 
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TUJUAN 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 

 
1. 

ISU  Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan 
retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara 
berkembang pulau kecil. 

STRATEGIS 3.c 

2. INDIKATOR Baseline Rata-rata r (%) Th.2030 

mean median modus 

3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. 4 4 4 4 0 4 

3. PERMASALAHAN 
 -  

4. SASARAN STRATEGIS 

Mempertahankan kinerja program kegiatan 
 
5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 

TUJUAN 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar 
Sepanjang Hayat untuk Semua 
  

1. 
ISU 
STRATEGIS 

4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan 
dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian 
pembelajaran yang relevan dan efektif. 

4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap 
perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang 
berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. 

4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki 
keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan 
yang layak dan kewirausahaan. 



25 

 

4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-
laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numeras 

4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan 
gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi 
semua. 

4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui 

kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang 
berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. 

2. INDIKATOR Baseline 
(2018) 

Rata-rata r (%) Tahun 2030 

mean median modus 

4.1.1* Proporsi anak-anak 
dan remaja: (a) pada 
kelas 4, (b) tingkat 
akhir SD/kelas 6, 
(c) tingkat akhir 
SMP/kelas 9 yang 
mencapai standar 
kemampuan 
minimum dalam: (i) 
membaca, (ii) 
matematika. 

100% 100,00% 100,00% - 0,00 100% 

 

4.1.1.(d) Angka Partisipasi 

Kasar (APK) 
SD/MI/sederajat. 

117,80% 109,40% 107,71% - 6,61 26,30% 

 

4.1.1.(e) Angka Partisipasi 
Kasar (APK) 
SMP/MTs/sederajat. 

98,52% 100,54% 100,38% - 0,99 110,77% 

4.1.1.(g) Rata-rata lama 
sekolah penduduk 
umur ≥15 tahun. 

8,15 8,34 8,41 - 1,89 10,05 
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4.2.2.(a) Angka Partisipasi 

Kasar (APK) 
Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD). 

62,19% 59,09% 59,88% - 1,38 4,39% 

4.4.1* Proporsi remaja dan 
dewasa dengan 
keterampilan 
teknologi informasi 
dan komunikasi 
(TIK). 

- - - - - - 

4.6.1.(a) Persentase angka 
melek aksara 
penduduk umur ≥15 
tahun. 

n/a - - - - - 

4.a.1* Proporsi sekolah 
dengan akses ke: (a) 
listrik (b) internet 
untuk tujuan 
pengajaran, (c) 
komputer untuk 
tujuan pengajaran, 
(d) infrastruktur dan 
materi memadai 
bagi siswa 
disabilitas, (e) air 
minum layak, (f) 
fasilitas sanitasi 
dasar per jenis 
kelamin, (g) fasilitas 
cuci tangan (terdiri 
air, sanitasi, dan 
higienis bagi semua 
(WASH). 

Listrik 

100%, 
internet 
56,56%, 
komputer 
4,92%, 
Infrastruktur 
disabilitas 
0%, Air 
minum 
100%, 
Sanitasi 
100%, Cuci 
Tangan 
100% 
SMP/MTs 

 

Listrik 

100%, 
internet 
56,01%, 
komputer 
4,65%, 
infrastruktur 
disabilitas 
0%, air 
minum 
100%. 
Sanitasi 
100%, Cuci 
Tangan 
100%   

Listrik 

100%, 
internet 
56,56%, 
komputer 
4,92%, 
infrastruktur 
disabilitas 
0%, Air 
Minum 
100%, 
sanitiasi 
100%, Cuci 
Tangan 
100% 
SMP/MTs 

- Listrik 0%, 

internet -
6,31%, 
komputer -
13,89%, 
infarstruktur 
disabilitas 
0%, air 
minum 0%, 
sanitasi 0%, 
cuci tangan 
0% 

Internet 6,4%, komputer 

6,4%, infrastruktur 
disabilitas 0%, air minum 
100%, sanitasi 100%, cuci 
tangan 100% SMP/MTs 

4.c.1* Persentase guru TK, 
SD, SMP, SMA, 
SMK, dan PLB yang 
bersertifikat 
pendidik. 

TK 22,16%, 
SD 83,30%, 
SMP 98,21% 

TK 25,49%, 
SD 84,17%, 
SMP 98,58% 

TK 24,16%, 
SD 84,10%, 
SMP 98,41% 

- TK 0,17%, 
SD 0,01%, 
SMP 0,004%  

TK 0%, SD 74,90%, SMP 
91,23% 

3. PERMASALAHAN 
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1. Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
2. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dikalangan dewasa 
3. Rendahnya jumlah guru TK, SD, SMP, SMA/SMK, dan PLB yang memiliki sertifikat pendidik 

4. SASARAN STRATEGIS 

1. Peningkatan jumlah angka partisipasi kasar PAUD 
2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di kalangan dewasa 
3. Peningkatan jumlah guru bersertifikat pendidik 

 

5. KOMPOSISI PENDANAAN :  

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung  

 

 
TUJUAN 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan 

 
1. 

ISU 
STRATEGIS 

5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. 
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, 

termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. 

5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, 
serta sunat perempuan. 

5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin 
di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. 

5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti 
yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on 
Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari 
konferensi-konferensi tersebut. 

5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan 
komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. 

2. INDIKATOR Baseline 
(2018) 

Rata-rata r (%) Tahun 2030 

mean median modus 
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5.1.1* Jumlah kebijakan yang 

responsif gender mendukung 
pemberdayaan perempuan. 

- - - - - - 

 

5.2.1* Proporsi perempuan dewasa 
dan anak perempuan (umur 
15-64 tahun) mengalami 
kekerasan (fisik, seksual, atau 
emosional) oleh pasangan atau 
mantan pasangan dalam 12 

bulan terakhir. 

- - - - - - 

5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap 
anak perempuan 

- - - - - - 

5.2.2* Proporsi perempuan dewasa 
dan anak perempuan (umur 
15-64 tahun) mengalami 
kekerasan seksual oleh orang 
lain selain pasangan dalam 12 
bulan terakhir. 

- - - - - - 

5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan 

terhadap perempuan yang 
mendapat layanan 
komprehensif. 

- - - - - - 

5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-
24 tahun yang berstatus kawin 
atau berstatus hidup bersama 
sebelum umur 15 tahun dan 
sebelum umur 18 tahun. 

- - - - - - 



29 

 

5.3.1.(a) Median usia kawin pertama 

perempuan pernah kawin 
umur 25-49 tahun. 

- - - - - - 

5.3.1.(b) Angka kelahiran pada 
perempuan umur 15-19 tahun 
(Age Specific Fertility 
Rate/ASFR). 

- - - - - - 

5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki 
perempuan di parlemen tingkat 
pusat, parlemen daerah dan 

pemerintah daerah. 

- - - - - - 

5.5.2* Proporsi perempuan yang 
berada di posisi managerial. 

8,7% 6,33% 6,45% - 5,89% 0% 

5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-
49 tahun yang membuat 
keputusan sendiri terkait 
hubungan seksual, 
penggunaan kontrasepsi, dan 
layanan kesehatan reproduksi. 

82,04% 81,71% 82,04% - 0,03% 81,87% 

5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan 
Keluarga Berencana/KB yang 

tidak terpenuhi). 

8,78% 8,13% 8,25% - 8,41% 0,32% 

5.b.1* Proporsi individu yang 
menguasai/memiliki telepon 
genggam. 

80,69% 79,10% 80,69% - 3,03% 52,15% 

3. PERMASALAHAN 
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1. Kekerasan terhadap perempuan 
2. Kurang optimalnya pelayanan terhadap kekerasan perempuan 
3. Sedikitnya jumlah perempuan yang memiliki posisi managerial 
4. Rendahnya perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi 

4. SASARAN STRATEGIS 

1. Perlingungan terhadap perempuan dan peningkatan pelayanan pada perempuan yang mengalami kekerasan 
2. Persamaan gender dalam penetepan posisi managerial 
3. Penyediaan dan penyuluhan tentang penggunaan alat kontrasepsi 

 

5. KOMPOSISI PENDANAAN :  

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 
 

 

 
TUJUAN 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan 

 
1. 

ISU 
STRATEGIS 

6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan 
terjangkau bagi semua. 

6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi 
semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus 
pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. 

6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan,  
dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air 
limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang,  serta penggunaan kembali 
barang daur ulang yang aman secara global. 

6.4 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan,  
dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air 
limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang,  serta penggunaan kembali 
barang daur ulang yang aman secara global. 

6.5 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan,  
dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air 
limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang,  serta penggunaan kembali 
barang daur ulang yang aman secara global. 
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2. INDIKATOR Baseline 
(2018) 

Rata-rata r (%) Tahun 2030 

mean median modus 

6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang 
memiliki akses terhadap layanan 
sumber air minum layak. 

- 79,73% - - 1,9% 100% 

 

6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku 
untuk melayani rumah tangga, 
perkotaan dan industri, serta 
penyediaan air baku untuk pulau-

pulau. 

- - - - - - 

6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki 
fasilitas cuci tangan dengan sabun 
dan air. 

- - - - - - 

6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang 
memiliki akses terhadap layanan 
sanitasi layak. 

77,5% 77,5% 77,5% 77,5% 0% 77,5% 

6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang 
Open Defecation Free (ODF)/ Stop 
Buang Air Besar Sembarangan 
(SBS). 

22 29,90 28,60 - 31,50% 100% 

6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang 

terlayani sistem pengelolaan air 
limbah terpusat. 

0,66% 0,77% 0,83% - 12,88% 1,71% 

6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang 
ditingkatkan kualitas pengelolaan 
lumpur tinja perkotaan dan 
dilakukan pembangunan Instalasi 
Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). 

Belum 
terkelola 

- - - - - 
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6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang 

terlayani sistem pengelolaan 
lumpur tinja. 

- - - - - - 

6.4.1.(b) Insentif penghematan air 
pertanian/perkebunan dan 
industri. 

Tidak 
ada 
insentif 

- - - - - 

6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan 
sumber daya air. 

- - - - - - 

3. PERMASALAHAN 

1. Penambangan ilegal di luar zona penambangan 
2. Pembukaan lahan 
3. Pencemaran dan pendangkalan sungai 
4. Pembukaan lahan untuk berbagai kegiatan 
5. Pencemaran dan kerusakan sempadan sungai 
6. Reklamasi sempadan Pantai 

4. SASARAN STRATEGIS 

1. Peningkatan jumlah penambangan legal di dalam izin usaha penambangan 
2. Perlindungan badan dan sempadan sungai 
3. Pembukaan lahan terkendali dan sesuai dengan pola ruangnya 
4. Perlindungan sempadan pantai 

 

5. KOMPOSISI PENDANAAN :  

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung  

 
TUJUAN 8. : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif 

dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua 
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1. 

ISU 

STRATEGIS 

8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, 
setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang 

8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan 
inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat 
karya. 

8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan 
kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan 
usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. 

8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua 
perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama 
untuk pekerjaan yang sama nilainya. 

8.6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak 
menempuh pendidikan atau pelatihan. 

8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata 
berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. 

8.10
. 

Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses 
terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua. 

2. INDIKATOR Baseline Rata-rata r (%) Th.2030 

mean median modus 

8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per 
kapita. 

4,48 

4,18 4,18 

 56,81  
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8.1.1.(a) PDB per kapita. 

 

50,06 51,03 51,03 - 48,07 -33,71% 

 
8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per 

tenaga kerja/Tingkat 
pertumbuhan PDB riil per 
orang bekerja per tahun 
 

4,43% 4,18% 4,18% - 84,90 -33,71% 

8.3.1* Proporsi lapangan kerja 
informal sektor non-
pertanian, berdasarkan 
jenis kelamin. 

45,81% 48,14% 48,14% - 10,17 100% 

8.3.1.a Persentase tenaga kerja 

formal 

n/a 

 
 

n/a n/a - - - 

8.3.1.b Persentase tenaga kerja 
informal sektor pertanian. 

n/a n/a n/a - - - 

8.3.1.c. Persentase akses UMKM 
(Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah) ke layanan 
keuangan. 

n/a n/a n/a - - - 

8.5.1* Upah rata-rata per jam 
pekerja. 

n/a 
 
 

n/a 
 
 

n/a 
 
 

- - - 

8.5.2* Tingkat pengangguran 
terbuka berdasarkan jenis 
kelamin dan kelompok 
umur. 

2,91 

3,54 2,91 

- 33,05 14,05 

8.5.2.a Tingkat setengah 
pengangguran 

18,99% 
 
 

25,6% 25,6%  66,03 100% 

8.6.1* Persentase usia muda (15-
24 tahun) yang sedang tidak 
sekolah, bekerja atau 
mengikuti pelatihan (NEET) 

126% 
 
 

126% 126% 126% 0% - 
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8.9.1* Proporsi kontribusi 

pariwisata terhadap PDB 

Rp.324.287.

000.000,-    
=   (3,30%) 

3,63% 3,75% - 7,01 6,11% 

8.9.1.(a) Jumlah wisatawan 
mancanegara. 

14.681 
 
 

13.344 14.681 - 18,58 0 

8.9.1.(b) Jumlah kunjungan 
wisatawan nusantara. 

452890 304.61
8 

332.985 - 44,02 0 

8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor 
pariwisata. 

n/a n/a n/a - - - 

8.9.2* Jumlah pekerja pada 
industri pariwisata dalam 
proporsi terhadap total 
pekerja. 

n/a n/a n/a - - - 

8.10.1* Jumlah kantor bank dan 
ATM per 100.000 penduduk 
dewasa 

- - - - - - 

8.10.1.(a) Rata-rata jarak lembaga 
keuangan (Bank Umum) 

- 
 

- - - - - 

8.10.1.(b) Proporsi kredit UMKM 
terhadap total kredit. 

- - - - - - 

3. PERMASALAHAN 

1. Data baseline  pesentase tenaga formal, persentase tenaga informal bidang pertanian, dan persentase UMKM ke layanan 
keuangan belum ada 

2. Bencana sosial COVID 19 menyebabkan penurunan wisatawan di Kab. Belitung 
3. Rendahnya PDRB akibat bencana Covid-19 
4. Rendahnya lapangan kerja informal sektor selain pertanian 

 
4. SASARAN STRATEGIS 

1. Pembukaan lapangan pekerjaan 
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2. Pemulihan dan peningkatan ekonomi pasca Covid-19 

3. Peningkatan UMKM 
4. Pemulihan dan Peningkatan sektor pariwisata pasca Covid-19 

5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 

 

TUJUAN 9. : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong 
Inovasi 

 
1. 

ISU 

STRATEGIS 

9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan 
meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan 
kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang 

9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap 
jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar. 

9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan 
mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang 
berkembang pada tahun 2020. 

2. INDIKATOR Baseline Rata-rata r (%) Th.2030 

mean median modus 

9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor 
industri manufaktur 

terhadap PDB dan per 
kapita. 

n/a - - - - - 

9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB 
industri manufaktur. 

n/a 
 

 

- - - - - 

 

9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada 
sektor industri manufaktur 

8,44% 10,17
% 

8,44% - 100,00 85,14% 



37 

 

9.3.1* Proporsi nilai tambah 

industri kecil terhadap total 
nilai tambah industri. 

      

9.3.2* Proporsi industri kecil 
dengan pinjaman atau 
kredit. 

      

9.c.1* Proporsi penduduk yang 
terlayani mobile broadband. 

78% 95,85
% 102,32% 

- 17,99 
 

 

9.c.1.(a) Proporsi individu yang 
menguasai/memiliki telepon 

genggam 

Laki2 : 
75,40 

Perempua
n : 69,50 

Laki-
laki : 

83,25
%; 
Perem
puan : 
74,17
% 

Laki-laki 
: 

87,13%; 
perempu
an : 
75,79% 

- Laki-
laki 

7,79%; 
peremp
uan: 
5,03% 

Laki-laki : 100%; perempuan : 100% 

3. PERMASALAHAN 

1. Bencana sosial COVID 19 menyebabkan penurunan wisatawan di Kab. Belitung 
2. Rendahnya PDRB 
3. Rendahnya kredit UMKM 

4. SASARAN STRATEGIS 

1. Pemulihan dan peningkatan sektor pariwisata pasca Covid-19 
2. Pemuihan dan peningkatan ekonomi 

3. Peningkatan kredit UMKM 

5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 
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TUJUAN 10. : Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara 

 
1. 

ISU 

STRATEGIS 

10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk 
yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. 

10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, 
terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau 
status lainnya. 

2. INDIKATOR Baseline Rata-rata r (%) Th.2030 

mean median modus 

10.1.1* Koefisien Gini n/a - - - - - 

10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup 
di bawah garis kemiskinan 
nasional, menurut jenis kelamin 
dan kelompok umur. 

- 
 

- - - - - 

 

10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di 
bawah 50 persen dari median 

pendapatan, menurut jenis 
kelamin dan penyandang 
difabilitas. 

- - - - - - 
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3. PERMASALAHAN 

1. Tingginya tingkat kesenjangan ekonomi antar masyarakat 
2. Tingkat kemiskinan 

4. SASARAN STRATEGIS 

1. Peningkatan ekonomi masyarakat 
2. Pengentasan kemiskinan 

5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 

 

TUJUAN 11. : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan 

 
1. 

ISU 

STRATEGIS 

11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan 
pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. 

11.2 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan 
pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. 

11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, 
perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara. 

11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan 

secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh 
bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. 

11.6 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan,  
dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air 
limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang,  serta penggunaan kembali 
barang daur ulang yang aman secara global. 

11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi 
dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi 
sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta 
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mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai 

dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. 

2. INDIKATOR Baseline Rata-rata r (%) Th.2030 

mean median modus 

11.1.1 (a) Proporsi rumah tangga yang 
memiliki akses terhadap hunian 
yang layak dan terjangkau. 

n/a - - - - - 

11.2.1.(a) Persentase pengguna moda 
transportasi umum di perkotaan. 

- - - - - - 

11.3.2.(a) Rata-rata institusi yang berperan 
secara aktif dalam Forum Dialog 
Perencanaan Pembangunan Kota 
Berkelanjutan. 

- - - - - - 

11.5.1* Jumlah korban meninggal, 
hilang dan terkena dampak 
bencana per 100.000 orang.  

0 0 0 0 0 0 

11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana 
yang terbentuk. 

 

  

   

11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini 
cuaca dan iklim serta 
kebencanaan. 

0% 

33,33
% 0,00% 

- 0 0% 

11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi 
langsung akibat bencana. 

n/a 

- - 

- - - 

11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan 
yang tertangani. 

- 

- - 

- - - 

11.b.1* Proporsi pemerintah kota yang 
memiliki dokumen strategi 
pengurangan risiko bencana. 

- 

- - 

- - - 
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11.b.2* Dokumen strategi pengurangan 

risiko bencana (PRB) tingkat 
daerah. 

- 

- - 

- - - 

3. PERMASALAHAN 

1. Penambangan ilegal di luar zona penambangan 
2. Pembukaan lahan tidak terkendali 
3. Pencemaran dan pendangkalan sungai 
4. Pencemaran dan kerusakan sempadan sungai 
5. Reklamasi sempadan pantai 
6. Lemahnya sistem peringatan dini (early warning) bencana alam 

4. SASARAN STRATEGIS 

1. Pengendalian penambangan ilegal 
2. Pencegahan pencemaran laut dan sungai 
3. Pengendalian pembukan lahan 
4. Pembenahan sistem peringatan dini (early warning) bencana alam 

5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 

 

TUJUAN 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan 

 
1. 

ISU 12.4 
 
 

Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan,  
dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air 
limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang,  serta penggunaan kembali 
barang daur ulang yang aman secara global. 

STRATEGIS  

2. 

INDIKATOR Baseline 
Rata-rata 

r (%) Th.2030 
mean median modus 

12.4.2a* 
Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang 
diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). 7,56% 10,530 10,530 

 8,56 0,00% 
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3. PERMASALAHAN 

 6. Penurunan pertumbuhan ekonomi di segala bidang akibat covid-19 yang berdampak meningkatnya angka pengangguran, 
melemahnya UMKM, dan pariwisata. 

4. SASARAN STRATEGIS 

4. Meningkatkan citra yang baik tentang pariwisata di Kab. Belitung yang menerapka protokol covid dengan ketat 
5. Adanya arah dan kemudahan investasi untuk menunjang sektor pariwisata 
6. Mengoptimalkan sektor yang tidak terpengaruh covid 19 seperti subsektor perikanan tangkap 

5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 

TUJUAN 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan 

 
1. 

ISU 12.7. 
 
 

Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan,  
dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air 
limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang,  serta penggunaan kembali 
barang daur ulang yang aman secara global.  

STRATEGIS  

2. INDIKATOR Baseline Rata-rata r (%) Th.2030 

mean median modus 

12.7.1a Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. 0 0 0 0 0 0 

3. PERMASALAHAN 

5. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup  
6. Penurunan pertumbuhan ekonomi di segala bidang akibat covid-19 yang berdampak meningkatnya angka pengangguran, 

melemahnya UMKM, dan pariwisata 

4. SASARAN STRATEGIS 

6. Melakukan pendataan produk ramah lingkungan yang teregistrasi 
7. Mempertahankan Kinerja 

5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 
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TUJUAN 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan 

 
1. 

ISU 
STRATEGIS 

12.8 
 

Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan,  
dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air 
limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang,  serta penggunaan kembali 
barang daur ulang yang aman secara global. 

 2. 

INDIKATOR Baseline 
Rata-rata 

r (%) Th.2030 
mean median modus 

12.8.1a Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan 
Masyarakat (SPM) dan teregister. 0 0 0 0 0 0 

3. PERMASALAHAN 
 3. Belum tersedianya rekam data mengenai jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) 

dan teregister 
4. Belum terlaksananya program kegiatan terkait jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat 

(SPM) dan teregister 
4. SASARAN STRATEGIS 

3. Melengkapi data dan menentukan target 
4. Mengadopsi Indikator 

5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 

TUJUAN 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola 
Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan 
Kehilangan Keanekaragaman Hayati 

 
1. 

ISU 15.1.1 
 
 

Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan,  
dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air 
limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang,  serta penggunaan kembali 
barang daur ulang yang aman secara global. 

STRATEGIS  
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2. 

INDIKATOR Baseline 
Rata-rata 

r (%) Th.2030 
mean median modus 

15.1.1 Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. 
15.88 21.58 23.00  28.64 76,53 

3. PERMASALAHAN 
 1. Masih rendahnya upaya konservasi dan pelestarian flora dan fauna endemik khas Pulau Belitung 
2. Dampak penambangan ilegal terhadap air permukaan, pendangkalan sungai, pelestarian dan perlindungan kawasan 

hutan, dan keberhasilan reklamasi 
3. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan non kayu  untuk kesejahteraan masyarakat 

4. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup  

4. SASARAN STRATEGIS 

1. Menyusun dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. 
2. Pendataan flora dan fauna khas P. Belitung 
3. Penetapan habitat flora fauna khas Belitung sebagai kawasan konservasi 
4. Upaya domestikasi flora fauna khas P. Belitung Pembentukan kelompok pengawasan dengan kolaborasi antara ormas 

dandan pemerintah 
5. Optimalisasi peran pengawas LH, perikanan, dll dalam penegakan hukum 

5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 

TUJUAN 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola 

Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan 
Kehilangan Keanekaragaman Hayati  

1. 
ISU 15.3  Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan,  

dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air 
limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang,  serta penggunaan kembali 
barang daur ulang yang aman secara global. 

STRATEGIS  

2. INDIKATOR Baseline Rata-rata r (%) Th.2030 

mean median modus 
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 15.3.1a Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas 

lahan keseluruhan. 

7,56 6,71 6,29  8,56 0 

 1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan 
dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total 
belanja pemerintah. 

 

  

   

3. PERMASALAHAN 
 3. Belum tercapainya target indikator proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk 

program pemberantasan kemiskinan 
4. Belum tersedianya rekam data mengenai pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan 

sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. 

 
4. SASARAN STRATEGIS 

5. Peningkatan capaian kinerja indiaktor proporsi sumberdaya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk 
program pemberantasan kemiskinan sebesar 1,24% per tahun hingga tahun 2023 

6. Program pemberantasan kemiskinan diarahkan kepada usaha-usaha produktif yang dapat meningkatkan pendapatan 
penerima program, sehingga mandiri dan tidak tergantung lagi pada program bantuan ke depannya 

7. Fokus pembangunan pada peningkatan ekonomi di sektor yang relatif tidak terpengaruh pandemi covid-19 yaitu sektor 
pertanian/perkebunan dan perikanan 

8. Mengadopsi indikator, melengkapi data dan menentukan target terhadap pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, 
kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. 

5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 

TUJUAN 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola 
Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan 
Kehilangan Keanekaragaman Hayati  

1. 
ISU 15.9.1 

 
 

Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan,  
dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air 
limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang,  serta penggunaan kembali 
barang daur ulang yang aman secara global. 

STRATEGIS  

2. 

INDIKATOR Baseline 
Rata-rata 

r (%) Th.2030 
mean median modus 
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15.9.1a Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. 
0 0 0  0 0 

3. PERMASALAHAN 
 3. Masih rendahnya upaya konservasi dan pelestarian flora dan fauna endemik khas Pulau Belitung 
4. Dampak penambangan ilegal terhadap air permukaan, pendangkalan sungai, pelestarian dan perlindungan kawasan 

hutan, dan keberhasilan reklamasi 
5. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan non kayu  untuk kesejahteraan masyarakat 
6. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup 

4. SASARAN STRATEGIS 

4. Pendataan flora dan fauna khas P. Belitung 
5. Penetapan habitat flora fauna khas Belitung sebagai kawasan konservasi 
6. Upaya domestikasi flora fauna khas P. Belitung 
7. Adanya kajian implementasi tata ruang secara priodik 
8. Peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan SD nonhayati 
9. Monitoring dan Pengawasan yang ketat dalam pemanfaatan tata ruang dengan kolaborasi yang melibatkan kelompok 

masyarakat dan pemerintah 

5. KOMPOSISI PENDANAAN : 

Komposisi 100% dari APBD Kabupaten Belitung 
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