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Menjadi Lembaga 

Perencana yang Andal

1 Sekretariat Meningkatkan 

kompetensi dan 

profesionalisme 

aparatur

Subbag Umum dan 

Kepegawaian

Kualitas Pelayanan 

kesekretariatan 

belum optimal

Kuantitas dan kualitas 

pelayanan aparatur 

belum optimal

Meningkatkan kualitas 

pelayanan kantor

Terwujudnya 

pengelolaan naskah 

yang baik 

Fasilitasi, koordinasi 

dan regulasi

Mengembangkan 

prosedur tata naskah 

dinas yang efektif dan 

efisien

Pelayanan administrasi 

perkantoran

Terwujudnya layanan 

sarana prasarana 

kantor 

Fasilitasi, koordinasi 

dan regulasi

Meningkatkan 

layanan kebersihan, 

keamanan dan 

penggunaan sarana 

prasarana kantor

Pelayanan administrasi 

perkantoran

Kuantitas dan kualitas 

sarana prasarana 

kantor terbatas

Tersedianya kuantitas 

dan kualitas sarana 

prasarana yang 

memadai

Koordinasi dan  

rehabilitasi

Menambah 

ketersediaan dan 

memperbaharui 

saranan prasarana 

kantor

Peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur

Kemampuan SDM 

perencana masih 

terbatas

Tersedianya  aparat 

yang mumpuni dan 

berbudi pekerti luhur

Fasilitasi dan edukasi Meningkatkan 

kemampuan aparat 

melalui 

pendidikan/bintek 

fungsional, teknis dan 

rohani 

Peningkatan kapasitas sumber 

daya aparatur

Subbag Keuangan Daya serap anggaran 

belum sesuai target 

Meningkatkan 

akuntabilitas keuangan

Terwujudnya layanan 

keuangan yang cepat, 

transparan dan 

laporan keuangan 

yang 

bertanggungjawab

Koordinasi, edukasi 

dan fasilitasi

Percepatan realisasi 

keuangan dan 

perbaikan laporan 

kinerja keuangan

Peningkatan pengembangan 

system pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan

Subbag Program dan 

Pelaporan

Perencanaan 

program/kegiatan 

belum optimal

Meningkatkan kualitas 

rencana dan pelaporan

Terwujudnya pola 

perencanaan yang 

partisipatif dan akurat

Koordinasi dan 

fasilitasi

Menyelenggarakan 

proses dan tahapan 

perencanaan yang 

sistematis dan 

partisipatif

Perencanaan pembangunan 

daerah

Kualitas laporan 

rencana dan kinerja 

program/kegiatan 

belum optimal

Tersedianya dokumen 

renstra, renja SKPD 

dan LAKIP yang 

berkualitas

Koordinasi, fasilitasi 

dan edukasi

Meningkatkan 

kualitas laporan 

kinerja dan penyajian 

rencana 

program/kegiatan

RENSTRA BAPPEDA PROVINSI NTB

BAPPEDA



NO
BIDANG/ 

SUBBIDANG 
MASALAH ISU STRATEGIS VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN UMUM PROGRAM

2 Bidang Statistik Menyediakan data 

dan informasi yang 

akurat, mutakhir dan 

akuntabel untuk 

perencanaan 

pembangunan

Pengelolaan basis 

data belum terpadu

Terkelolanya basis 

data spasial daerah

Fasilitasi, koordinasi 

dan edukasi

Perencanaan berbasis 

data spasial untuk 

pembangunan sosial, 

ekonomi dan 

infrastruktur daerah

 Pengembangan 

data/informasi/statistik daerah 

Penyebarluasan data 

dan informasi 

pembangunan masih 

terbatas

Tersebarnya data dan 

informasi 

pembangunan 

berbasis web

Fasilitasi, mobilisasi, 

dan koordinasi

Pengembanga NTB 

satu data

Subbid Pendataan Ketidak selarasan 

data dan informasi 

pembangunan daerah

Tersedianya data 

yang akurat, selaras, 

mutakhir dan 

akuntabel

Koordinasi, fasilitasi 

dan edukasi

Pembentukan forum 

data

 Kerjasama pembangunan 

3 Bidang Evaluasi dan 

Pelaporan

Mendayagunakan 

hasil monitoring dan 

evaluasi dalam 

perencanaan 

pembangunan

Subbid Monitoring 

dan Pelaporan

Hasil monitoring dan 

evaluasi belum 

optimal dimanfaatkan 

dalam perencanaan 

pembangunan

Dayaguna hasil 

monitoring dan 

evaluasi 

pembangunan untuk 

perencanaan

Meningkatkan 

kemanfaatan laporan 

hasil monitoring dan 

evaluasi program 

pembangunan

Terwujudnya 

perencanaan 

pembangunan yang 

berkualitas 

Koordinasi, 

edukasi/sikronisasi

Model integrasi hasil 

monitoring dan 

evaluasi dalam 

perencanaan 

pembangunan

 Perencanaan pembangunan 

daerah 

Subbid 

Pengembangan 

Perencanaan

Kondisi perencanaan 

pembangunan belum 

optimal

Meningkatkan kualitas 

dokumen RPJPD, RPJMD, 

RKPD, KUA/PPAS dan 

LKPJ

Koordinasi, edukasi 

dan fasilitasi

- Pemantauan 

pelaksanaan program 

pembangunan daerah

- Substansi LKPJ

 Perencanaan pembangunan 

daerah 

Kualitas dalam 

rencana 

pembangunan daerah 

dan laporan 

pertanggungjawaban 

pelaksanaan 

pembangunan daerah

Tersedianya dokumen 

perencanaan 

pembangunan yang 

berdaya guna, dan 

laporan 

pertanggungjawaban 

yang berkualitas

Subbid Pelayanan 

Informasi

Mendayagunakan data 

dan informasi untuk 

perencanaan 

pembangunan daerah

Kualitas data dan 

informasi 

pembangunan belum 

akurat
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4 Bidang Perencanaan 

Pembangunan 

Ekonomi

Konsistensi rencana 

program/kegiatan 

dengan 

penganggaran 

program/kegiatan 

pembangunan belum 

terlaksana secara 

optimal

Sinergi perencanaan 

pembangunan 

sektoral dan 

kewilayahan

Meningkatkan 

kualitas rencana 

pembangunan 

daerah yang sinergis 

berbasis tata ruang

Subbid Pertanian dan 

Kelautan

Rencana 

pembangunan 

berbasis tata ruang

Mengembangkan 

perekonomian dengan 

berbasis agrikultur dan 

pariwisata.

Terwujudnya rencana 

pemanfaatan SDA 

potensial daerah 

secara berkelanjutan

Koordinasi, fasilitasi, 

edukasi dan 

sinkronisasi 

Pengembangan 

potensi perikanan, 

peternakan, 

perkebunan, 

pertanian dan hasil 

hutan non kayui

 Perencanaan pembangunan 

ekonomi 

Subbid Industri dan 

Keuangan

Terwujudnya rencana 

pengembangan 

industri berbasis agro 

dan pariwisata 

(industri kreatif)

Koordinasi, fasilitasi, 

edukasi dan 

sinkronisasii

Pengembangan 

industri IKM, 

pemberdayaan 

UMKM, peningkatan 

ekspor serta stabilitas 

perdagangan dalam 

negeri dan 

pengelolaan 

keuangan daerah

5 Bidang Perencanaan 

Pembangunan Sosial

Subbid Pemerintahan Mengembangkan tata 

kelola pemerintahan yang 

baik.

Terwujudnya rencana 

pemerintah yang 

bersih dan melayani

Koordinasi, fasilitasi, 

edukasi dan evaluasi

Perkuatan sistem 

pemerintahan, 

pelayanan public e-

gov, peningkatan 

akuntabilitas

 Perencanaan pembangunan 

sosial dan budaya 

Subbid Kesejahteraan 

Rakyat

Meningkatkan kuantitas 

sarana prasarana dan 

kualitas pelayanan social 

dasar

Tersedianya sarana 

prasarana 

pendidikan, 

kesehatan dan 

pelayanan 

pendidikan, 

kesehatan serta 

PMKS yang baik

Koordinasi, fasilitasi 

dan regulasi

Menyediakan rumah 

sakit, alat kesehatan, 

pendidikan menengah 

& kejuruan, balai 

latihan kerja dan 

fasilitas penyandang 

cacat

 Perencanaan pembangunan 

sosial dan budaya 

Rencana 

pembangunan sosial, 

ekonomi dan 

infrastruktur belum 

terpadu/berbasis tata 

ruang
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6 Bidang Perencanaan 

Pembangunan 

prasarana Wilayah 

dan Tata Ruang

Subbid Prasarana 

Wilayah

Meningkatkan kuantitas 

sarana prasarana dan 

kualitas pelayanan 

infrastruktur daerah 

berbasis tata ruang

Terwujudnya 

konektivitas antar 

wilayah, layanan 

listrik terpenuhi, air 

lestari dan akses 

telekomunikasi

Koordinasi, regulasi, 

fasilitasi dan 

rehabilitasi

Mempercepat 

pembangunan 

fasilitas transportasi 

udara, laut, darat, 

listrik, energi baru 

terbarukan, air bersih 

bagi rakyat miskin

 Perencanaan prasarana 

wilayah dan sumberdaya alam 

Subbid Tata Ruang & 

SDA

Meningkatkan sinergi 

perencanaan 

pembangunan daerah 

antar sector antar wilayah

Tersedianya rencana 

pengelolaan hutan 

dan lahan

Koordinasi, fasilitasi 

dan regulasi

Mengembangkan 

HKM, konservasi 

hutan dan lahan

 Perencanaan pengembangan 

wilayah strategis dan cepat 

tumbuh 

Tersedianya rencana 

mitigasi dan adaptasi 

bencana

Koordinasi dan 

fasilitasi 

Penyusunan Perda 

KSP, pengendalian 

penataan ruang, 

pengendalian dampak 

bencana

 Perencanaan pengembangan 

kota-kota menengah dan besar 


