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PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO 
 

Rancangan :         PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
NOMOR 10 TAHUN 2010 

 
TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  

TAHUN 2005 - 2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BONDOWOSO, 
 

Menimbang : a.  bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan 
dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan 
daerah jangka panjang yang merupakan satu kesatuan dalam sistem 
perencanaan pembangunan nasional; 

b. bahwa untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pelaksanaan 
pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 
2005-2025; 

 
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2730) ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

5. Undang..... 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor  97, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4664) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4816); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 

 
17. Peraturan..... 
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17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2005-2025; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2007 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso Tahun 
2007-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 
3 Seri E);  
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
dan 

BUPATI BONDOWOSO 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005 - 2025. 
 
 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
2. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang 
selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan 
pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 
tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk 
periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 
tahun 2025. 

 
 
 

7. Rencana.... 
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7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bondowoso 
Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten 
Bondowoso adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 
Kabupaten Bondowoso untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 
tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso 
yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Bondowoso adalah 
dokumen perencanan pembangunan daerah Kabupaten Bondowoso untuk 
periode selama 5 (lima) tahun. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung 
sejak tahun 2009 sampai dengan tahun  2013. 

10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun. 

11. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso adalah 
rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten 
Bondowoso, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah 
Kabupaten Bondowoso, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten 
Bondowoso, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bondowoso, 
penetapan kawasan strategis Kabupaten Bondowoso, arahan pemanfaatan 
ruang wilayah Kabupaten Bondowoso, dan ketentuan pengendalian 
pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bondowoso. 

12. Agribisnis adalah kegiatan ekonomi sebagai sebuah sistem yang saling 
terkait yang terdiri atas sub sistem hulu (budidaya pertanian tanaman 
pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan),  
hilir (pasca panen dan pengolahan hasil) dan sub sistem jasa penunjang. 

 
BAB II 
RPJPD 

 
Pasal 2 

  
(1) RPJPD Kabupaten Bondowoso memuat visi, misi dan arah kebijakan 

pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional serta 
memperhatikan RPJPD Provinsi Jawa Timur.  

(2) Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 
a. Pendahuluan; 
b. Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum; 
c. Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso 

Tahun 2005-2025; 
d. Penutup. 

 
 
 
 
 

Pasal 3..... 
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Pasal 3 
 

(1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri 
dari latar belakang; maksud dan tujuan; landasan hukum; hubungan 
RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan. 

(2) Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari geomorfologi dan lingkungan 
hidup; demografi; ekonomi dan sumberdaya alam; sosial budaya dan 
politik; prasarana dan sarana serta pemerintahan. 

 
Pasal 4 

 
(1) Visi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

huruf c adalah mewujudkan Kabupaten Bondowoso sebagai kawasan 
agribisnis yang maju, religius, adil dan makmur. 

(2) Tercapainya visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan 
meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 

 
Pasal 5 

 
Dalam rangka mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) 
ditetapkan misi pembangunan terdiri dari : 
a. mewujudkan tata kelola lingkungan hidup secara seimbang dan 

berkelanjutan;  
b. meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi  berbasis 

agribisnis yang berdaya saing dan mandiri secara berkelanjutan; 
c. mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi secara lebih merata dan berkeadilan; 
d. menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berakhlak 

mulia; 
e. mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan 

kualitas hidup; 
f. meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal, mandiri, inovatif, 

berdaya saing dan berwawasan lingkungan; dan 
g. mengembangkan tata kelola pemerintahan yang berbudaya kerja 

transparan, partisipatif, bersih, akuntabel, profesional, dan unggul; 
 

Pasal 6 
 

Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diarahkan pada  masing-
masing misi sebagai berikut : 
a. Misi pertama, mewujudkan tata kelola lingkungan hidup secara seimbang 

dan berkelanjutan diarahkan pada pengembangan sumberdaya alam 
hayati; pengembangan energi; pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan; 
pemanfaatan sumberdaya alam tak terbarukan; serta penanganan 
kebencanaan;  

 
 

b. Misi..... 
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b. Misi kedua, meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi  
berbasis agribisnis yang berdaya saing dan mandiri secara berkelanjutan 
diarahkan pada pengembangan sumberdaya agribisnis dan pengembangan 
sistem agribisnis; 

c. Misi ketiga, mewujudkan pemberdayaan ekonomi secara lebih merata dan 
berkeadilan diarahkan pada penataan struktur industri; optimalisasi 
perdagangan; peningkatan peran lembaga penunjang ekonomi; 
pemberdayaan koperasi dan UMKM; peningkatan investasi; serta 
pengembangan pariwisata; 

d. Misi keempat, menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal 
dan berakhlak mulia diarahkan pada pembangunan pendidikan; 
pembangunan kehidupan beragama; pembangunan seni dan kebudayaan; 
pembangunan pemuda dan olahraga; serta pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak;  

e. Misi kelima, mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk 
meningkatkan kualitas hidup diarahkan pada pembangunan kesehatan; 
pembangunan kependudukan; pembangunan ketenagakerjaan; dan 
pembangunan kesejahteraan sosial;  

f. Misi keenam, meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal, 
mandiri, inovatif, berdaya saing dan berwawasan lingkungan diarahkan 
pada pembangunan transportasi; pelaksanaan penataan ruang wilayah; 
pembangunan infrastruktur wilayah; pembangunan perumahan dan 
permukiman; serta pengelolaan sumberdaya air;  

g. Misi ketujuh, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang berbudaya 
kerja transparan, partisipatif, bersih, akuntabel, profesional, dan unggul 
diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah; pembangunan 
keuangan daerah; pembangunan hukum; pembangunan politik; serta 
pembangunan komunikasi dan informasi. 

 
Pasal 7 

 
Periodisasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bondowoso terbagi dalam 4 
(empat) tahapan, yaitu: 
a. Tahap Pertama (2005 - 2009); 
b. Tahap Kedua (2010 - 2014); 
c. Tahap Ketiga (2015 - 2019); 
d. Tahap Keempat (2020 – 2024). 

 
Pasal 8 

 
(1) RPJPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso Tahun 2007-2026 
merupakan satu kesatuan dokumen sistem perencanaan pembangunan 
daerah. 

(2) Penjabaran dari RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini. 

 
Pasal 9..... 
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Pasal 9 
 

(1) RPJPD Kabupaten Bondowoso menjadi pedoman dalam penyusunan 
RPJMD Kabupaten Bondowoso yang memuat Visi, Misi dan Program 
Bupati. 

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 
memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan menjadi pedoman bagi 
pemerintah daerah dalam: 
a. penyusunan RKPD; 
b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran; 
c. penyusunan Renstra-SKPD. 

(3) Dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan daerah dan untuk 
menghindarkan kekosongan rencana tahunan pembangunan daerah, 
Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya, 
diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan 
Bupati berikutnya.  

(4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman 
untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati 
berikutnya.  
 

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 
Pasal 10 

 
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

RPJPD Kabupaten Bondowoso. 
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
(3) RPJPD Kabupaten Bondowoso dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) 

tahun. 
 

BAB IV 
PENUTUP 

 
Pasal 11 

 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.       
 

 
 
 
 
 
 

Pasal 12..... 
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Pasal 12 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso . 
 

 
Ditetapkan di Bondowoso 
pada tanggal 29 September 2010                 
 
 

BUPATI BONDOWOSO 
 
           
                      cap/ttd        

 
    AMIN SAID HUSNI 

 
 
 

Diundangkan di Bondowoso 
Pada tanggal 20 Desember 2010 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
 
 
                                         cap/ttd 
 
                                      MARSITO 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2010 NOMOR 7 SERI E 
 
 
 
                                 Disalin sesuai dengan aslinya 
                                a.n. SEKRETARIS DAERAH  
                               KABUPATEN BONDOWOSO 
               Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

                                                          u.b.  
                                        Kepala Bagian Hukum 

 
 
 
 

                                                 WAWAN SETIAWAN, SH 
                                                           Penata Tingkat I 
                                                NIP. 19691114 199711 1 001 
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PENJELASAN 
  

ATAS  
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 
NOMOR 10 TAHUN 2010                         

 
TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  

TAHUN 2005 - 2025 
 
 

I.  UMUM  
 

Pembangunan daerah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan 
yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Rangkaian upaya pembangunan 
tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan 
menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya. 
Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa 
sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi 
kebutuhannya.  

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 ayat (3) huruf e 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat Visi, Misi dan Arah 
Pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional.  

RPJPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 disusun mengacu arah 
Pembangunan pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Arah 
pembangunan pada RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 serta merupakan 
aspirasi bersama seluruh masyarakat Kabupaten Bondowoso. Dokumen ini lebih bersifat 
visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang 
cukup bagi rencana pembangunan jangka menengah dan tahunannya. 

Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah 20 (dua puluh) 
tahun. RPJPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 diharapkan dapat berfungsi 
sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengakomodasi berbagai 
aspirasi yang ada dan digunakan sebagai pedoman, arah pembangunan daerah dalam 
jangka waktu 20 tahun, serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Naskah Peraturan Daerah ini terdiri dari 12 pasal yang mengatur pengertian-
pengertian beserta penjelasannya, dan lampiran yang memuat materi Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 dan merupakan 
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Tentang RPJPD Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2005-2025. 
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II. PASAL DEMI PASAL 
 
  

Pasal 1  
Cukup Jelas 

Pasal 2   
Cukup Jelas 

Pasal 3 
Cukup Jelas  

Pasal 4 
 Cukup Jelas 

Pasal 5 
 Cukup Jelas  
 
Pasal 6 

Cukup Jelas  
Pasal 7 
 Cukup Jelas 
Pasal 8 
 Cukup Jelas 
Pasal 9 
 Ayat (1) 
  Program Bupati adalah uraian secara umum tentang arah kebijakan 

pembangunan yang disusun oleh Bupati. 
 Ayat (2) 
  Cukup Jelas 
          Ayat (3) 
  Cukup Jelas 
 Ayat (4) 
  Cukup Jelas 
Pasal 10 
 Cukup Jelas 
Pasal 11 
 Cukup Jelas 
Pasal 12 
 Cukup Jelas 
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1.1. LATAR BELAKANG 

 

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, telah mendorong diterapkannya 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah secara otonom. Sebagai 

bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dengan azas desentralisasi, 

maka terjadi pengurangan peran pemerintah pusat dan peningkatan 

peran pemerintah daerah dalam perencanaan, pembiayaan,  

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.  

Dalam upaya pembangunan daerah, setiap Pemerintah 

Daerah dituntut untuk mampu mengidentifikasi keunggulan 

komparatif (comparative advantages) wilayahnya. Keunggulan 

komparatif wilayah tersebut untuk selanjutnya harus dapat diarahkan 

dan dipadukan, serta dikembangkan secara terencana dan terukur 

menuju keunggulan kompetitif (competitive advantages), sehingga 

tercapai pembangunan daerah yang optimal yang tercermin dari 

luasnya kesempatan kerja dan berusaha, serta adanya insentif 

ekonomi yang menguntungkan bagi berbagai pelaku ekonomi. 

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi 

daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada 

terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta tata 

pemerintahan yang baik (good governance). 

Pelaksanaan pembangunan daerah secara optimal hanya 

dapat  dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 
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yaitu pemerintahan, dunia usaha swasta, dan masyarakat. 

Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peranan 

dalam menjalankan serta menciptakan lingkungan politik dan hukum 

yang kondusif bagi unsur-unsur lainnya. Peranan dunia usaha swasta 

adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. 

Sedangkan masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, 

ekonomi dan politik.  

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya 

terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah 

sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola 

sumber daya ekonomi daerah. Pembangunan daerah juga 

merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh 

daerah sesuai dengan potensi masing-masing sehingga tercipta suatu 

lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas 

kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, memperluas pilihan 

yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, 

martabat, dan harga diri.  

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Pasal 33 ayat 

(1) bahwa Kepala Daerah menyelenggarakan dan 

bertanggungjawab atas pembangunan daerah. Daerah memiliki 

kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan potensi yang 

dimiliki. Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan 

pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan 

melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai pemangku 

kepentingan (stakeholders). Dengan demikian, wujud perencanaan 

pembangunan daerah merupakan perpaduan antara perencanaan 

yang bersifat top-down dan bottom-up. 
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Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang 

menyatakan bahwa, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu 

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. 

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten disusun oleh 

pemerintah daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.   

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka disusun Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten 

Bondowoso tahun 2005-2025.  

RPJP Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2005-2025, adalah 

dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bondowoso 

selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi, misi, dan 

arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Bondowoso, yang 

mengacu pada arah pembangunan nasional dalam RPJP Nasional 

serta memperhatikan arah pembangunan daerah dalam RPJP 

Provinsi Jawa Timur.  

RPJP Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 disusun 

sesuai karakter, potensi, permasalahan, kebutuhan, aspirasi 

masyarakat secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan 

tanggap terhadap perubahan berlandaskan prinsip kebersamaan, 

berkeadilan, dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan, kesatuan nasional dan berorientasi ke masa depan. 

Selanjutnya RPJP Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2005-2025 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 

 

RPJPD Kabupaten Bondowoso tahun 2005-2025 disusun dengan 

maksud memberikan arah, sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah 

dan masyarakat Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan cita-cita 

dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan 

daerah yang telah disepakati bersama. 

Sedangkan tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Bondowoso 

tahun 2005-2025 adalah : 

1. Mewujudkan rencana pembangunan daerah yang sinergis dan 

terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi 

Jawa Timur, dan Kabupaten sekitar yang berbatasan dengan 

wilayah Kabupaten Bondowoso; 

2. Mendorong terciptanya keterpaduan, konsistensi dan 

kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan jangka 

menengah yang dilaksanakan lima tahunan; 

3. Mendorong terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik 

antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi 

pemerintahan, maupun antar pusat dan daerah; 

4. Mendorong tercapainya pengelolaan dan pemanfaatan 

sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan 

berkelanjutan; 

5. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan 

optimalisasi partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan 

pembangunan; 

6. Memberikan arah dan sebagai pedoman bagi seluruh 

penyelenggara Pemerintahan Daerah serta para pemangku 

kepentingan (stakeholders) dalam penyusunan RPJM Daerah, 



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 

 

 
BAB I  Pendahuluan / hal. 5 – dari 9 

 
 
 

Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, dan pelaksanaan Musrenbang 

Daerah; 

 

1.3. LANDASAN HUKUM 

 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 – 2025 ini disusun atas dasar 

landasan idiil Pancasila dan landasan Konstitusional Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan landasan 

operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional, 

yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Timur; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
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125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4663); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi 

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4816); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang  

Perubahan   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006. 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 

tentang RTRW Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2 Seri E). 
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19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2007 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Bondowoso Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri E).  

 

1.4. HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA 

 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP 

Daerah) Kabupaten Bondowoso tahun 2005-2025 ini disusun dengan 

mengacu arah pembangunan dalam RPJP Nasional serta 

memperhatikan arah pembangunan dalam RPJP Daerah Provinsi 

Jawa Timur. 

Kedudukan dan fungsi RPJP Daerah Kabupaten Bondowoso 

adalah sebagai dokumen yang bersifat makro serta memuat visi, misi 

dan arah pembangunan jangka panjang daerah selama kurun waktu 

20 tahun yaitu tahun 2005-2025 yang merupakan perwujudan dari 

kehendak masyarakat Kabupaten Bondowoso. 

Selanjutnya RPJP Daerah ini bersama dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW), digunakan  sebagai acuan dan menjadi  

pedoman dalam penyusunan :  

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan yang merupakan 

penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih, 

dengan memperhatikan RPJM Nasional dan/atau RPJM Provinsi; 

2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), 

yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah;   
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3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mengacu kepada 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan/atau Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah Provinsi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas 

pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. 

Selanjutnya RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. 

 

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Bondowoso tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan RPJPD, 

maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJPD 

dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH, 

memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi 

Permasalahan, capaian/keberhasilan, beserta analisisnya, 

Prediksi Kondisi Umum Daerah pada periode 20 tahun ke 

depan dengan berdasarkan sintesa hasil analisis serta isu-isu 

strategis pembangunan daerah jangka panjang. 

BAB III VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-

2025, berisi  Visi pembangunan Kabupaten Bondowoso 

tahun 2005-2025, Misi pembangunan yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut serta arahan 

umum pembangunan daerah. 

BAB IV PENUTUP 
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BAB II 

KONDISI, ANALISIS DAN  

PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH 
 

 

 

2.1  GEOMORFOLOGI DAN LINGKUNGAN HIDUP 

1. Permasalahan 

a. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) masih belum 

mempertimbangkan faktor keberlanjutan dan mengabaikan 

kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga daya dukung 

lingkungan menurun dan ketersediaan SDA menipis. 

b. Dari peta fisiografi dapat dilihat bahwa perbukitan dan 

pegunungan merupakan bagian wilayah yang besar  dan 

merupakan kendala dalam memanfaatkan potensi yang 

ada serta diperlukan dana yang besar untuk mengelolanya.  

c. Secara geografis Kabupaten Bondowoso merupakan 

daerah pegunungan yang berbukit dengan kelerengan 

yang bervariasi dapat memungkinkan terjadinya kawasan 

rawan bencana dengan tingkat erosi tinggi, tanah gundul di 

kawasan hutan lindung, kawasan bantaran sungai, kawasan 

alur sungai (jalur) pembuangan air kawah, kawasan 

bersudut lereng lebih dari 40% dengan struktur tanah relatif 

labil dan kawasan lain yang secara historis, geologis dan 

ekologis sering atau rawan mengalami bencana banjir, 

longsor dan vulkanis (gunung berapi). 
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d. Pengelolaan dan keterbatasan lahan yang dimiliki 

penduduk mengakibatkan penduduk mengolah lahan dan 

menempati lahan pada daerah-daerah yang masuk 

kawasan konservasi serta membudidayakan tanaman tidak 

sesuai dengan fungsi lahan, sehingga Indeks Kesesuaian 

Penggunaan Lahan (IKPL) sebesar 57,75% dibawah standar 

IKPL>75%, Indeks Penutupan Lahan (IPLP) sebesar 32,90% 

dibawah standar IPLP>75% dan Pengolahan Tanaman (C) 

serta Tindakan Konservasi Tanah (P) sebesar 0,42 dibawah 

standar CP<0,10 dimana kondisi ini menyebabkan terjadinya 

lahan kritis. Lokasi lahan kritis cukup luas dimana sampai 

dengan tahun 2005 terdapat  40.758 Ha lahan kritis yang 

terdiri dari 35.758 Ha berada di luar kawasan hutan dan 

5.000 Ha berada dalam kawasan hutan, sehingga 

mengakibatkan kawasan ini menjadi daerah rawan 

bencana. Daerah rawan bencana selengkapnya sebagai 

berikut : 

1. Rawan Tanah Longsor, mencakup wilayah Kecamatan 

Sempol, Sumberwringin, Tlogosari, Wringin, Tegalampel, 

Klabang, Pakem, Binakal, Curahdami, Grujugan dan 

Maesan. 

2. Rawan Angin Puyuh, mencakup wilayah Kecamatan 

Cermee, Wonosari, Prajekan, Wringin, Pakem, Curahdami, 

dan Grujugan. 

3. Rawan Banjir, mencakup wilayah Kecamatan Grujugan, 

Bondowoso, Tenggarang, Wonosari, Klabang, Tapen, 

Prajekan, Sumberwringin, Pakem, Tegalampel, dan 

Tlogosari, yaitu kawasan yang berada di sepanjang aliran 

sungai Sampean dan Sungai Tlogo. 
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4. Rawan aktifitas gunung berapi, mencakup wilayah 

Kecamatan Sempol dan Tlogosari (berada di lereng 

Gunung Ijen dan Raung). 

e. Kawasan sempadan sungai masih dipenuhi oleh perilaku 

masyarakat yang membuang sampah sembarangan 

termasuk ke sungai, berdirinya bangunan liar di sepanjang 

sungai dapat menjadi penyebab terjadinya banjir.  

f. Dampak dari pemanasan global (Global Warming) 

menyebabkan kenaikan suhu rata-rata serta perkembangan 

pemenuhan pemukiman penduduk perlu dimbangi dengan 

peningkatan/pengembangan kawasan hijau.  

g. Peningkatan jumlah sampah rumah tangga memerlukan 

penanganan optimal agar tidak menambah tingkat polusi, 

serta pencemaran lingkungan karena belum semua sampah 

dapat terangkut ke TPA. 

 

2. Capaian / Keberhasilan 

a. Terwujudnya kawasan sentra produksi yang meliputi 

kawasan sentra produksi hasil hutan, kawasan sentra 

produksi pertanian tanaman pangan, kawasan sentra 

produksi tanaman perkebunan, kawasan sentra produksi 

perikanan, kawasan wisata alam dan wisata budaya, serta 

kawasan industri dan pertambangan.  

b. Hasil pemanfaatan SDA dalam pembangunan telah 

menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan 

penyerapan tenaga kerja.  

c. Terwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kabupaten Bondowoso yang diharapkan dapat menjadi 

pedoman, pengarahan, dan pengendalian pelaksanaan 
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pembangunan serta selanjutnya akan menjadi dasar bagi 

pelaksanaan rencana tata ruang yang lebih rinci. 

d. Peningkatan konservasi alam yang ditandai dengan 

tercapainya penanaman tanaman hutan  

e. Untuk meningkatkan konservasi alam telah dibangun Dam 

penahan, penyelamatan tebing, sumur resapan, dan 

pelestarian sumber air.  

f. Peningkatan baku mutu air limbah rumah sakit, baku mutu 

air sungai, baku mutu air limbah industri, baku mutu udara di 

lokasi yang padat lalu lintas, dan baku mutu udara di lokasi 

industri yang  berpotensi pencemaran.  

g. Perluasan lahan TPA untuk menampung sampah dari 

masyarakat dan terjadi peningkatan komposting 

(pengolahan sampah menjadi pupuk). 

 

3. Proyeksi Peluang 

a. Pemanfaatan lahan di wilayah pegunungan yang memiliki 

kemiringan datar sampai landai dengan curah hujan tinggi 

dan penyebaran merata sepanjang tahun cocok untuk 

pengembangan pertanian tanaman pangan, dan 

perkebunan. 

b. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bondowoso memiliki 

tingkat kemampuan lahan sedang sampai tinggi, sehingga 

sangat mendukung untuk peningkatan atau 

pengembangan berbagai jenis kegiatan usaha tani, baik 

yang bersifat budidaya maupun non-budidaya. 

c. Kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara 

tepat akan dapat mendorong perilaku masyarakat untuk 

menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan 
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dalam 25 tahun mendatang agar daerah tidak mengalami 

krisis SDA, khususnya krisis air, pangan, dan energi. 

d. Areal hutan di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2005 

mencapai kurang lebih 34 persen dari total penggunaan 

lahan seluas 156.010 Ha. Kawasan hutan produksi dapat 

dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat dengan tetap melestarikan dan 

menjaga keberlanjutannya. 

e. Dengan berbekal kondisi morfologi dan lingkungan hidup 

yang dimiliki serta didukung oleh tanah pertanian yang luas 

dengan irigasi yang memadai merupakan modal untuk 

memajukan sektor pertanian di Kabupaten Bondowoso ke 

depan.  

f. Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup yang telah 

dilakukan secara berkesinambungan seperti peningkatan 

konservasi alam serta pengelolaan sampah secara terpadu, 

berpeluang sangat besar untuk menjadi Kabupaten yang 

bersih dan asri serta bebas dari bencana alam seperti banjir 

dan tanah longsor. 

 

4. Proyeksi Ancaman 

a. Kerusakan lingkungan, ketidakseimbangan alam, polusi, 

daya dukung alam, dan pemanasan global (global 

warming) merupakan ancaman yang  serius untuk 

diantisipasi melalui setiap perumusan kebijakan pemerintah 

daerah. 

b. Kondisi daya dukung alam yang semakin menurun yang 

ditunjukkan oleh ketersediaan SDA yang semakin menurun.  
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c. Tingkat percepatan kerusakan hutan yang cukup tinggi 

akibat maraknya penebangan liar, perambahan lahan 

hutan, dan areal bekas pertambangan. 

d. Timbulnya bencana alam yang diakibatkan oleh eksploitasi 

SDA (khususnya di sektor pertambangan dan galian serta 

kehutanan) yang kurang memperhatikan keseimbangan 

fungsi-fungsi ekosistem. 

e. Bencana banjir mengancam wilayah di sekitar sungai dan 

bencana longsor dapat mengancam wilayah khususnya 

wilayah pegunungan dengan semakin berkurangnya 

daerah konservasi sebagai akibat konversi lahan.  

f. Peningkatan konversi lahan menyebabkan kawasan hutan 

maupun daerah resapan semakin berkurang, sehingga 

dapat mengancam keberadaan sumber air yang 

berpengaruh pada persediaan sumber air bersih untuk 

konsumsi maupun untuk irigasi pertanian.  

 

5. Proyeksi Permasalahan 

a. Perubahan penggunaan lahan secara cepat yang 

diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang pesat dan 

diikuti oleh peningkatan aktivitas pertanian, perkebunan, 

dan pertambangan dapat menurunkan daya dukung lahan 

dan mengganggu keseimbangan ekosistem. 

b. Eksploitasi SDA secara besar-besaran dapat mengakibatkan 

penurunan kualitas dan terjadinya kerusakan lingkungan. Di 

samping itu, penebangan hutan yang tidak mengindahkan 

aturan yang berlaku terutama pada sistem tebang habis 

dapat mengurangi keragaman hayati. 
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c. Lahan dengan kemiringan di atas 40 persen sangat rawan 

terhadap terjadinya kerusakan lingkungan, terlebih bila 

dipaksakan untuk kegiatan budidaya walaupun hanya 

terbatas. 

d. Kondisi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya 

alam secara berkelanjutan masih belum diperhatikan secara 

serius menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup 

serta semakin menipisnya ketersediaan dan daya dukung 

sumber daya alam di masa yang akan datang.  

e. Semakin meningkatnya jumlah penduduk serta makin 

berkembangnya sektor industri menyebabkan semakin besar 

tuntutan/kebutuhan ruang untuk pemukiman dan kawasan 

industri sehingga masalah polusi, ketersediaan energi serta 

air bersih menjadi permasalahan yang pelik di masa 

mendatang. 

 

6. Proyeksi Keberhasilan 

a. Kondisi geomorfologi jika disertai dengan dukungan sarana 

dan prasarana yang memadai, apabila ditata dengan baik, 

diharapkan dapat menjadi modal dasar serta 

mengakselerasi pembangunan di bidang sosial maupun 

ekonomi. 

b. Pemerintah Kabupaten Bondowoso mempersiapkan sektor 

unggulan yang berbasis kapada sumber daya yang dapat 

diperbaharui seperti pertanian, perkebunan, peternakan 

dan perikanan.  

c. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terjaganya 

kelestarian sumber daya alam. 

d. Ketersediaan air bersih yang cukup untuk konsumsi rumah 

tangga, industri, dan irigasi pertanian.  
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e. Tersedianya fasilitas umum yang ramah lingkungan seperti 

taman kota dan kawasan hijau sebagai paru-paru kota 

sehingga dampak polusi dapat tereliminasi.  

ff..  Terwujudnya pengelolaan sampah secara terpadu.  

 

7. Prediksi kondisi 

a. Masih tingginya tingkat percepatan kerusakan hutan yang 

menyebabkan timbulnya bencana alam akibat maraknya 

penebangan liar, perambahan lahan hutan, dan areal bekas 

pertambangan 

Perubahan penggunaan lahan yang cepat yang 

diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang pesat dan 

diikuti oleh peningkatan aktivitas pertanian, perkebunan, 

industri, dan pertambangan dapat menurunkan daya 

dukung lahan dan mengganggu keseimbangan ekosistem 

serta akan berdampak terhadap menurunnya jumlah 

keanekaragaman hayati, karena beberapa spesies hewan 

dan tumbuhan tidak dapat bertahan lagi. Meningkatnya 

konversi lahan menyebabkan kawasan hutan maupun 

daerah resapan semakin berkurang, maka dapat 

mengancam sumber air yang selanjutnya berpengaruh 

pada persediaan sumber air bersih untuk konsumsi maupun 

untuk irigasi pertanian.  

 

b. Masih perlunya antisipasi terhadap ancaman terjadinya 

kerusakan lingkungan, ketidakseimbangan alam, polusi, 

daya dukung alam, dan pemanasan global (global 

warming)  

Dengan meningkatnya pertambahan jumlah penduduk dan 

aktivitas ekonomi berbagai sektor akan menyebabkan 
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perubahan tata ruang daerah yang berpengaruh pada 

ekosistem dan kehidupan organisme, seperti berkurangnya 

atau punahnya beberapa spesies hayati maupun hewani 

sehingga rekayasa genetik pada hewan dan tumbuhan 

akan meningkat. Keadaan ini selain membawa manfaat 

juga dapat menimbulkan residu yang berefek negatif bagi 

manusia. Pertambahan jumlah penduduk yang semakin 

besar memerlukan perluasan pemukiman, peningkatan 

volume dan lalu lintas kendaraan akan menimbulkan 

konsekuensi terjadinya polusi air, udara, dan tanah. Begitu 

halnya dengan perkembangan perkotaan yang terus 

meningkat dan sulit untuk dikendalikan menyebabkan 

peresapan air tanah akan menurun. 

 

c. Masih perlunya antisipasi terhadap ancaman bencana alam 

banjir, tanah longsor di masa mendatang  

Wilayah Kabupaten Bondowoso merupakan wilayah 

pegunungan yang memiliki potensi rawan terhadap 

terjadinya bencana alam. Pentingnya perubahan 

paradigma penanggulangan bencana dari responsif 

menjadi pengurangan risiko bencana. Pemberian 

penghargaan, perlindungan dan pelestarian kearifan lokal 

yang berkembang di masyarakat dalam pengelolaan 

sumberdaya alam dan lingkungan menjadi faktor penting 

dalam menjaga sustainibilitas lingkungan. Dan pentingnya 

memperkuat kerjasama pemerintah dan masyarakat 

(pemerintah daerah, masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan 

swasta) dalam pengelolaan sumberdaya alam dan 

pelestarian lingkungan. 
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2.2  DEMOGRAFI 

1. Permasalahan  

a. Jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas menunjukkan 

angka yang terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa 

problema ketenagakerjaan adalah masalah yang cukup 

menantang, mengingat Kabupaten Bondowoso 

dihadapkan pada permasalahan peningkatan 

pertumbuhan ekonomi untuk mendorong peningkatan 

penyerapan tenaga kerja.  

 

Tabel 1. Kondisi Ketenagakerjaan di  Kabupaten Bondowoso 

Tahun 2003-2005 

 

No. RINCIAN 2003 2004 2005 

1. Usia Kerja 534.513 519.745 542.996 

2. Angkatan Kerja 328.734 353.268 365.809 

3. Bukan Angkatan Kerja 205.779 166.477 177.187 

4. Bekerja 322.955 330.653 337.386 

5. Pengangguran Terbuka 5.779 22.615 28.417 

  Angka Pengangguran Terbuka (%) 1,8 6,4 7,8 
Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso 

 

b. Pengangguran terbuka di Kabupaten Bondowoso  masih 

relatif tinggi. Angka pengangguran tersebut cukup fluktuatif 

pada kisaran yang cukup tinggi, dan lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan angka pengangguran Jawa Timur 

yang mencapai 5,82 % (2004) dan 5,82% (2005).  Oleh karena 

itu, masih sangat diperlukan pembukaan kesempatan kerja 

di berbagai sektor agar mampu menyerap pengangguran 

yang ada. 
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c. Konsentrasi penduduk yang lebih besar di wilayah kota dari 

Kabupaten Bondowoso menyebabkan kepadatan 

penduduk di wilayah tersebut meningkat terutama di 

Kecamatan Bondowoso, dimana hingga tahun 2005 tingkat 

kepadatannya mencapai 3.181 jiwa per/km2. Sementara 

Kecamatan yang paling sedikit adalah Kecamatan Sempol 

dengan jumlah penduduk hanya sebesar 10.724 jiwa, 

dengan tingkat kepadatan 49 jiwa/km2. 

d. Komposisi penduduk menurut pendidikan menggambarkan 

tingkat kemajuan suatu wilayah dalam pembangunan pada 

tingkat pendidikan tertentu. Untuk Kabupaten Bondowoso, 

komposisi penduduk dengan pendidikan hanya 

mengenyam sekolah dasar baik tamat maupun tidak tamat 

masih mendominasi. Tahun 2003 tercatat 136.224 penduduk 

yang tidak pernah mengikuti pendidikan SD dan hingga 

tahun 2005 masih relatif tinggi dengan angka mencapai 

131.725. Sedangkan yang tamat SD meskipun mengalami 

kenaikkan yaitu 168.458 tahun 2003 menjadi 178.090 untuk 

tahun 2005. Kenaikan tersebut tidaklah menunjukkan angka 

yang menggembirakan. Sementara itu penduduk yang 

tamat Perguruan Tinggi dari 8.727 orang pada tahun 2003 

menjadi 9.323 orang pada 2005. 

 

Tabel 2. Jumlah Penduduk  Kabupaten Bondowoso Menurut 

Tingkat Pendidikan Tahun 2003-2005 

 

No. JENJANG PENDIDIKAN 2003 2004 2005 

1. Tidak/Belum Pernah Sekolah 136.224 134.619 131.725 

2. Tidak Tamat/Belum Tamat SD 124.446 126.247 130.215 

3. Tamat SD 168.458 173.910 178.090 
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4. Tamat SLTP 50.346 53.339 53.594 

5. Tamat SMU/SMK 40.416 40.668 41.316 

6. Tamat Akademi/PT 8.727 8.865 9.323 

  
JUMLAH 528.617 537.648 544.263 

                    Sumber: Kabupaten Bondowoso dalam angka 2002-2005 
 

e. Sex rasio penduduk Kabupaten Bondowoso, dimana tahun 

2005 menunjukkan 96,07 yang artinya setiap 100 penduduk 

perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki atau penduduk 

perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. 

 

Tabel 3. Jumlah Penduduk, Sex Ratio  dan Pertumbuhan 

Penduduk Kabupaten Bondowoso 2002-2005 

 

JENIS KELAMIN 2002 2003 2004 2005 

LAKI-LAKI 334.937 337.995 339.606 345.773 

PEREMPUAN 354.986 358.054 359.582 359.886 

JUMLAH (Org) 689.923 696.049 699.188 705.659 

SEX RATIO 94,35 94,40 94,44 96,07 

PERTUMBUHAN (%) 0,23% 0,89% 0,45% 0,93% 
                    Sumber: Kabupaten Bondowoso dalam angka 2002-2005 
 

f. Belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan 

yang bermutu,  kurangnya relevansi pendidikan 

(pengembangan kurikulum) serta meningkatnya biaya 

sarana pendidikan akibat kecepatan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

g. Belum meratanya jangkauan dan mutu pelayanan 

kesehatan khususnya bagi keluarga miskin di wilayah 

pedesaan.  
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h. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  sebagai indikator 

kemampuan manusia untuk terlibat dalam proses 

pembangunan merupakan gambaran penting untuk proses 

perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan 

ke depan. Namun posisi IPM Kabupaten Bondowoso dimana 

menunjukkan angka yang relatif rendah atau paling tidak 

pada posisi menengah kebawah yaitu hanya sebesar 54,85 

pada tahun 2003; sebesar 56,98 pada tahun 2004 dan 58,24 

pada tahun 2005. 

2. Capaian / Keberhasilan 

a. Kabupaten Bondowoso telah memiliki kebijakan dan strategi 

kependudukan yang terarah untuk mencapai 

keseimbangan kependudukan yang menunjang 

perekonomian daerah melalui penerapan tertib administrasi 

kependudukan dalam mendorong terpenuhinya hak-hak 

penduduk untuk memperoleh hak dasar dalam 

perlindungan hukum serta tersedianya data dan informasi 

penduduk yang akurat sebagai dasar dan data pendukung 

perencanaan pembangunan di daerah. 

b. Penataan administrasi kependudukan melalui Implementasi 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan telah dijalankan 

dengan baik sebagai upaya untuk peningkatan pelayanan 

publik dan pengembangan data base kependudukan. 

 

3. Proyeksi Peluang 

a. Perkembangan penduduk dari tahun 2002 hingga 2005 

menunjukkan tren meningkat dari 689.923 jiwa pada tahun 

2002, dan 705.659 jiwa tahun 2005. 

b. Komposisi penduduk Kabupaten Bondowoso didominasi oleh 

kelompok umur produktif antara umur 15 tahun – 64 tahun. 
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Pada kondisi ini terdapat optimisme bahwa potensi 

angkatan kerja di Kabupaten Bondowoso tersedia dalam 

jumlah yang relatif cukup.  

 

4. Proyeksi Ancaman 

a. Sex rasio penduduk belum seimbang jika tidak diimbangi 

dengan penerapan kebijakan dan strategi kependudukan 

yang tepat, dapat menimbulkan permasalahan demografi 

ke depan. 

b. Dominasi angka penduduk yang hanya mengenyam 

pendidikan rendah (Sekolah Dasar) menjadi kendala bagi 

pengembangan pembangunan ekonomi, sosial dan 

budaya di Kabupaten Bondowoso. 

c. Ruang wilayah yang terpencar menjadikan program 

kependudukan yang terpadu dan terarah memerlukan 

penanganan yang serius. Kepadatan penduduk yang 

timpang menunjukkan bahwa pengamanan bidang 

kependudukan perlu dibenahi. 

 

5. Proyeksi Permasalahan 

a. Komposisi penduduk perempuan lebih banyak dibanding 

penduduk laki-laki yaitu 345.773 dibanding dengan 359.886 

berdasarkan data tahun 2005. 

b. Ketimpangan jumlah penduduk antar kecamatan, dimana 

Kecamatan Bondowoso (Kota) memiliki penduduk yang 

cukup besar yaitu mencapai 68.132 jiwa dengan kepadatan 

peduduk 3.181 jiwa per/km2, sementara kecamatan yang 

paling sedikit adalah Kecamatan Sempol dengan jumlah 

penduduk hanya sebesar 10.724 jiwa, dengan kepadatan 49 

jiwa/km2 pada tahun 2005. 
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6. Proyeksi Keberhasilan 

a. Tren yang meningkat atas pertumbuhan ekonomi daerah 

memberikan peluang ke depan dalam membenahi masalah 

kependudukan. 

b. Infrastruktur yang terus berkembang, khususnya di bidang 

pendidikan menjadikan kesenjangan penduduk dalam 

memperoleh akses pendidikan semakin menurun.  

c. Komitmen pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk terus 

memproduksi kebijakan dalam pengembangan/ 

pembangunan manusia (human development) dalam 

bingkai sasaran dan kebijakan pemerintah provinsi serta 

kebijakan nasional merupakan optimisme dalam 

pengembangan demografi yang seimbang serta modal 

dasar potensial untuk pembangunan ke depan. 

 

 

7. Prediksi Kondisi 

a. Masih timpangnya komposisi kuantitas dan kualitas 

kependudukan.  

Komposisi kependudukan akan menentukan proses 

pertumbuhan ekonomi daerah. Struktur penduduk yang 

timpang dengan sendirinya akan menjadi beban 

perekonomian daerah. Rasionalisasi dari hal ini adalah 

konsentrasi penduduk yang tidak seimbang mengakibatkan 

tingkat kepadatan penduduk di kabupaten Bondowoso 

dimana mencapai 3.181 jiwa per/km2 pada tahun 2005. Hal 

ini ini terbukti menimbulkan masalah ikutan kependudukan. 

Berawal dari titik masalah kuantitas yang terdistribusi 

timpang pada logika spasial yang jelas bertautan pada pola 
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pengendalian kualitas dengan tidak meratanya akses 

perbaikan kependudukan secara merata.  

 

b. Masih belum meratanya komposisi gender dalam bidang 

pendidikan dan pekerjaan formal.  

Pengembangan komposisi gender pada kondisi ideal 

dimana akses pendidikan dan pekerjaan berlaku merata 

antara perempuan dan laki-laki masih menjadi tantangan 

bagi Kabupaten Bondowoso untuk mengupayakan 

harmonisasi optimal sehingga hal ini memerlukan perhatian 

karena kompleksitas yang cukup tinggi. Arah 

pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya 

pendidikan yang merupakan sebagian dari pelayanan 

dasar kepada masyarakat harus menjadi prioritas 

pembangunan. Pada titik ini maka pengarusutamaan 

gender akan mampu memberi ruang dan kesempatan yang 

seluas-luasnya kepada masyarakat baik pria dan wanita 

khususnya usia produktif secara merata untuk dapat 

mengenyam jenjang pendidikan yang lebih tinggi, 

penyediaan akses terhadap pendidikan yang murah dan 

berkualitas. 

 

2.3  EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM 

2.3.1      EKONOMI 

2.3.1.1   Industri      

1. Permasalahan  

a. Kabupaten Bondowoso mempunyai distribusi pendapatan 

merata pada tingkat pendapatan rendah. Kabupaten 

Bondowoso  termasuk kategori daerah tertinggal.  Jumlah 

penduduk miskin  tahun 2005 mencapai 246.357 jiwa atau 
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34,91 % dari jumlah penduduk 705.659 jiwa. Sedangkan 

jumlah rumah tangga miskin mencapai 88.291 rumah tangga 

atau 35,09 % dari jumlah rumah tangga sebesar 251.639 

rumah tangga. 

b. Kemandirian ekonomi daerah terukur dari besarnya 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mungkin dihimpun. Dari 

tahun 2003 hingga tahun 2005 menunjukkan bahwa realisasi  

PAD hanya sebesar Rp. 21.172.049.000 (2003), Rp. 18585.926 

(2004) dan Rp. 20.778.927 (2005) dimana hasil tersebut lebih 

kecil dari target yang diinginkan tiap tahunnya.  Begitu pula 

dengan persentase dari APBD yang ada menunjukkan 

bahwa tahun 2004 hanya 5,94% meski meningkat menjadi 

6,46%  kontribusi PAD Kabupaten Bondowoso. 

c. Struktur ekonomi yang didominasi oleh pertanian dan 

pedesaan, dimana pola kemasyarakatannya masih 

dikategorikan tinggal di daerah homogen (homogeneous 

region) yaitu suatu daerah tunggal karena daerah-daerah 

tersebut mempunyai ciri yang seragam, baik secara 

ekonomi, geografik maupun yang bersifat sosial dan politik. 

d. Pembangunan dan perencanaan sektor industri dalam arti 

luas di Kabupaten Bondowoso tidak dapat dipisahkan dari 

konfigurasi struktur perekonomian yang ada.   Kurangnya 

informasi pemasaran hasil industri bagi para pengusaha, 

akses pasar yang lemah serta belum optimal menjadi 

kendala tersendiri bagi pengembangan distribusi sektor 

industri Kabupaten Bondowoso.  

e. Dominasi sektor industri informal dan home industri dengan 

modal terbatas, pengolahan produk dan pengelolaan 

perusahaan yang tradisional menjadikan daya saing atau 

nilai kompetitif produk relatif rendah. 
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2. Capaian / Keberhasilan 

a. Posisi perekonomian Kabupaten Bondowoso yang terus 

mengalami  tren positif, terlihat dari pertumbuhan ekonomi 

pada kurun waktu 2001-2004 diperlukan arahan 

perencanaan pembangunan yang mendukung perubahan 

secara sistematis. Data menunjukkan bahwa perkembangan 

pertumbuhan pendapatan perkapita terus mengalami 

peningkatan signifikan terlihat dari tahun 2001 pendapatan 

perkapita sebesar Rp. 819.057,- menjadi Rp. 853.161 pada 

tahun 2004. Pendapatan perkapita penduduk atas harga 

berlaku tahun 2005 meningkat 11,04% dibandingkan tahun 

2004. Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Bondowoso sebesar 4,69%.  Secara sektoral pertumbuhan 

tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan sebesar 

7,96%, kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran 

tumbuh 7,34%.  

b. Perkembangan sektor industri dalam arti luas dengan  

memadukan optimalisasi sektor basis Kabupaten Bondowoso 

yang dominan pada pertanian dan perkebunan  telah 

menjadi arahan kebijakan dan strategi pembangunan 

kedepan Kabupaten Bondowoso.  

c. Kebijakan industri Kabupaten Bondowoso telah dapat 

diarahkan pada industri pertanian atau agroindustri yang 

akan membangkitkan sektor ekonomi, dimana pertumbuhan 

ekonomi tersebut akan ditransmisikan ke seluruh sektor 

perekonomian di Kabupaten Bondowoso. 

 

3. Proyeksi Peluang 
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a. Terdapat beberapa hal yang perlu menjadikan 

pertimbangan pengembangan agroindustri di Kabupaten 

Bondowoso antara lain:  1) Dilihat dari sisi sektor tenaga 

kerja, kegiatan pertanian merupakan penyerap tenaga 

kerja yang terbesar dan merupakan sumber pendapatan 

mayoritas penduduk; 2) Dilihat dari sisi sektor pangan, 

pertanian merupakan penghasil makanan pokok penduduk, 

peran ini tidak dapat disubstitusi secara sempurna oleh 

sektor ekonomi lainnya;  3) Dilihat dari sisi sektor ekonomi 

makro, komoditas pertanian sebagai penentu stabilitas 

harga, yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. 

Harga produk pertanian memiliki bobot yang besar dalam 

Indeks Harga Konsumen sehingga dinamikanya sangat 

berpengaruh terhadap inflasi; 4) Dilihat dari sisi sektor 

perdagangan, akselerasi pembangunan pertanian sangat 

penting untuk mendorong transaksi ekonomi; 5) Dilihat dari 

sisi sektor industri, komoditas pertanian merupakan bahan 

industri manufaktur pertanian; 6) Dilihat dari sisi sektor 

pembangunan daerah, pada tataran pelaksanaan 

pertanian memiliki keterkaitan antara regional dan sektoral 

yang sangat tinggi; 7) Dilihat dari sisi penanggulangan 

kemiskinan, sektor-sektor agroindustri merupakan kegiatan 

yang mayoritas mengikutsertakan kelompok masyarakat 

miskin dan berada di wilayah kawasan tertinggal; 8) Dilihat 

dari sisi investasi, sektor-sektor agroindustri merupakan 

kegiatan yang paling banyak menarik dan menghimpun 

investasi, terutama investasi asing. 

b. Sifat industri yang dominan adalah industri rumah tangga 

(home industry) dalam skala kecil dan dalam jumlah yang 



 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025

 

 
BAB II Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah / hal. 20 dari 80 

 

relatif banyak serta merata tersebar di wilayah kabupaten 

Bondowoso. 

c. Agroindustri mempunyai potensi dikembangkan di 

Kabupaten Bondowoso dimasa yang akan datang karena : 

1) Sektor pertanian masih menjadi penyumbang sekitar 22,3 

% dari produk domestik bruto;  2) Sektor pertanian mampu 

menyediakan sekitar 54 % dari angkatan kerja yang ada 

sehingga diharapkan mampu mengurangi jumlah penduduk 

miskin di pedesaan; 3) Sektor pertanian menyediakan 

keragaman menu pangan serta sangat mempengaruhi 

tingkat konsumsi dan gizi masyarakat; 4) Sektor pertanian 

mampu mendukung sektor industri, baik industri hulu maupun 

industri hilir serta dapat menghasilkan devisa yang cukup 

besar . 

d. Kabupaten Bondowoso memiliki peluang yang luas dalam 

pengembangan sektor pertanian produktif dan modern.  

Secara spesifik adalah pengembangan agroindustri dengan 

memperhatikan aspek sumber daya alam dan sumber daya 

manusia secara intensif.  

e. Faktor kepemilikan alam tetap yang melimpah dimiliki oleh 

Kabupaten Bondowoso dengan kontur landscape yang 

bergunung dan berbukit (Ketinggian antara 86 – 2400 M dpl) 

secara klimatologis sangat sesuai untuk pertanian, 

perkebunan dan pariwisata.   

f. Lahan di Kabupaten Bondowoso sekitar 90,10% digunakan 

untuk persawahan, tanah kering, perkebunan, kehutanan, 

rawa dan tambak. Sisanya sekitar 9,90% lebih digunakan 

untuk pemukiman, industri, lahan tidur dan pertambangan. 

Paling tidak untuk kehutanan sebesar 34%, tegalan sebesar 
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27,69% dan persawahan 19,76%. Pemukiman 4,62% dan 

industri dibawah 1%. 

 

Tabel 4. Penggunaan Lahan di Kabupaten Bondowoso 2002-2005 

 

No. JENIS PENGGUNAAN 
LUAS (Ha) 

2002 2003 2004 2005 
1. Permukiman 7.209,45 7.209,45 7.206,45 7.206,45 

2. Industri - - 51,94 51,94 

3. Persawahan Irigasi 30.823 30.823 30.823 30.823 

4. Tanah Kering 43.210,60 43.210,60 43.212 43.212 

5. Kebun Campur 360,50 360,50 360,56 360,56 

6. Perkebunan 11.480 11.480 11.480,60 11.480,60 

7. Hutan 53.017,43 53.017,43 53.022,43 53.022,43 

 

No. JENIS PENGGUNAAN 
LUAS (Ha) 

2002 2003 2004 2005 
8. Rawa/danau/waduk - - 114,75 114,75 

9. Tambak/kolam - - 31,16 31,16 

10. Padang rumput/ tanah 
kosong 

4.231 4.231 4.231 4.231 

11 Pertambangan/penggalian - - 2 2 

12. Sungai/saluran irigasi - - 815,2 815,2 

13. Jalan darat - - 745,07 745,07 

14. Tanah tandus/rusak 3.657,4 3.657,4 3.661,76 3.661,76 

15. Lain-lain 2.014,96 2.014,96 251,84 251,84 

  JUMLAH 156.010,00 156.010,00 156.010,00 156.010,00 
Sumber: Kabupaten Bondowoso dalam angka 2002-2005 

g. Pertanian tanaman pangan didominasi oleh 7 komoditas 

andalan yaitu padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, 

kacang tanah dan kedelai. Produksi jagung berkisar 132.767 

ton tahun 2004 menjadi 140.777 ton tahun 2005. Produksi 

tanaman buah-buahan didominasi oleh mangga, rambutan, 

pepaya, nangka, durian, pisang dan jeruk.  
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h. Luas perkebunan di Kabupaten Bondowoso mencapai 5,68% 

atau 9.153,32 hektar yang terdiri dari perkebunan rakyat 

sebesar 2.676,06 hektar dan perkebunan besar seluas 6.181,2 

hektar dan sisanya adalah kebun campuran seluas 296,06 

hektar. Komoditas perkebunan yang diusahakan meliputi: 

pinang, randu, jambu mete, kopi arabika rakyat/perusahaan 

perkebunan, cengkeh, tembakau, asam, kencur dan jahe. 

i. Sub sektor kehutanan memiliki luas sekitar 53.744,30 hektar 

yang meliputi hutan produksi seluas 27.587,09 hektar, hutan 

lindung seluas 24.850,92 hektar.  

j. Potensi lain juga dimiliki oleh sub sektor peternakan dengan 

42.188 ekor kambing dan domba  sebanyak 83.159 ekor. 

k. Selain itu juga sub sektor perikanan baik dari hasil ikan 

budidaya dalam keramba, kolam maupun mina padi dan 

air mengalir. Produksi hasil ikan di perairan umum sebesar 

683.738 kg yang terdiri dari waduk, sungai dan rawa. 

 

4. Proyeksi Ancaman  

a. Penurunan PDRB Kabupaten Bondowoso dari sektor primer, 

pada tahun 2003 sebesar 48,81%, pada tahun 2004 sebesar 

47,84%, pada tahun 2005 sebesar 47,20%  perlu mendapat 

perhatian yang serius. Penurunan ini disebabkan karena 

rendahnya harga jual komoditi pertanian, dan nilai produksi 

yang tidak signifikan dengan kenaikan biaya produksi. 

b. Pada perekonomian yang didukung oleh sektor agraris 

dengan dominasi penduduk yang tinggal di daerah 

pedesaan, masalah yang sering timbul adalah rendahnya 

penyerapan angkatan kerja.  

 

5. Proyeksi Permasalahan 
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a. Sebagian besar jenis industri yang berkembang di 

Kabupaten Bondowoso adalah industri kecil yang menyerap 

tenaga kerja yang relatif sedikit. Hal ini cukup 

mengkhawatirkan dalam upaya mengantisipasi 

pertumbuhan penduduk Kabupaten Bondowoso. 

b. Topangan ekonomi berbasis agroindustri yang perlu 

diperhatikan adalah eksploitasi dimana ini dapat pula 

menjadi potensi degradasi permanen terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso. 

c. Kondisi topografi dan klimatologis Kabupaten Bondowoso 

yang berbukit dan berlereng. Secara topografi, wilayah 

Kabupaten Bondowoso adalah berbukit-bukit bahkan 

sebagian besar adalah wilayah berlereng sangat curam 

(40,94%). Kondisi daratannya terdiri dari perbukitan seluas 

44,4%, dataran tinggi 24,9% dan dataran rendah 30,7% dari 

total luas wilayah.  

d. Kabupaten Bondowoso merupakan kawasan rawan 

bencana banjir pada saat musim hujan, karena merupakan 

kawasan bersudut lereng lebih dari 40%. 

 

6. Proyeksi Keberhasilan  

a. Pola dan strategi pembangunan yang mampu mengubah 

pemanfaatan potensi kawasan Bondowoso yang memiliki 

faktor endowment ekonomi alam yang melimpah. 

b. Komposisi sektor pertanian yang lebih dari 40 % dari total 

PDRB atas dasar yang berlaku tiap tahunnya. 

c. Perkembangan industri, khususnya industri pengolahan di 

Kabupaten Bondowoso relatif kecil yaitu 7,78% tiap tahunnya 

(dari tahun 2000 hingga tahun 2004). Jenis industri yang 

memberikan kontribusi terbesar adalah industri makanan, 
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minuman dan tembakau dengan laju pertumbuhan tiap 

tahunnya 5,48%. 

 

7. Prediksi Kondisi 

Peningkatan ekonomi masyarakat, melalui pengembangan 

industri pertanian (agroindustri).  

Kabupaten Bondowoso  termasuk kategori daerah tertinggal 

serta distribusi pendapatan merata pada tingkat pendapatan 

rendah. Jumlah penduduk miskin  tahun 2005 mencapai 246.357 

jiwa atau 34,91 % dari jumlah penduduk 705.659 jiwa. 

Sedangkan jumlah rumah tangga miskin mencapai 88.291 

rumah tangga atau 35,09 dari jumlah rumah tangga sebesar 

251.639 rumah tangga. Indikator kemandirian ekonomi daerah 

terukur dari besarnya pendapatan asli daerah (PAD) yang 

mungkin dihimpun, padahal permasalahan pokok terletak 

pada belum mampunya kinerja PAD pada neraca 

keseimbangan antara target dan realisasi pertahunnya. 

Performa realisasi PAD Kabupaten Bondowoso menunjukkan 

angka sebesar Rp. 21.172.049.000 (2003), Rp. 18.585.926 

(2004)dan Rp. 20.778.927 (2005) dan hasil diatas lebih kecil dari 

target yang diinginkan tiap tahunnya.  Problem ini menjadikan 

keseriusan strategi dan kebijakan pembangunan dan 

perencanaan sektor industri dalam arti luas di Kabupaten 

Bondowoso perlu mendapat takaran yang kuat menuju 

peningkatan ekonomi masyarakat. Pada kesepakatan industri 

menjadi mesin penggerak ekonomi masyarakat maka akses 

pasar yang belum berdaya dan belum optimal perlu 

penanganan dengan segera. Tanpa serta merta mengabaikan 

ekonomi non basis. Ekonomi basis pertanian menjadi penghela 

industri secara keseluruhan akan terjadi pada dinamika 
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perekonomian Kabupaten Bondowoso jika stategi industrialisasi 

di Kabupaten Bondowoso tetap terjaga pada koridor yang 

jelas.  

 

2.3.1.2 Pariwisata 

1. Permasalahan  

a. Sektor Pariwisata belum tergarap dengan optimal, dengan 

minimnya faktor penunjang dan pelengkap sektor 

pariwisata. Pariwisata memerlukan banyak bentuk-bentuk 

pelayanan dan sarana yang bagi Kabupaten Bondowoso 

belum memadai untuk menumbuhkembangkan sektor 

pariwisata sebagai sektor yang memberi andil bagi 

perkembangan ekonomi masyarakat. 

b. Sektor pariwisata penuh dengan muatan pemahaman 

sumber daya manusia pelaksananya. Dalam hal ini sumber 

daya manusia di Bondowoso belum secara holistik 

memahami potensi pariwisata lokal yang mungkin dapat 

dikembangkan. 

 

2. Capaian / Keberhasilan 

a. Pemerintah Kabupaten Bondowoso memproduksi peraturan 

untuk pengembangan kepariwisataan salah satunya 

adalah tersedianya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 

tentang RTRW Kabupaten Bondowoso, yang menetapkan 

14 kawasan wisata di Kabupaten Bondowoso. 

b. Trend perkembangan sarana penunjang terus dilakukan 

dimana jumlah hotel di Kabupaten Bondowoso terdiri dari 11 

hotel dan pendukung lainya perlu perbaikan dan 

menyamakan visi pariwisata di Kabupaten Bondowoso. 
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Potensi untuk terus terjadi peningkatan menunjukan 

sinyalemen positif. 

 

3. Proyeksi Peluang  

a. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada 

peningkatan pariwisata untuk menjadi sektor yang mampu 

mendukung kegiatan ekonomi, termasuk pula di dalamnya 

kegiatan sektor pertanian, industri kecil dan kerajinan 

tradisional serta jasa-jasa, sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat, daerah dan negara. 

b. Obyek-obyek wisata yang ada di wilayah kabupaten 

Bondowoso yang mana sebagian besar merupakan wisata 

alam dan agrowisata maka konsep dasar pengembangan 

yang sesuai adalah Ekowisata (“ecotourism”). 

c. Secara menyeluruh pariwisata, seni dan budaya merupakan 

salah satu kegiatan yang diharapkan dapat menunjang 

pertumbuhan ekonomi masyarakat, yang berdampak pada 

meningkatnya pendapatan daerah. 

d. Kabupaten Bondowoso diapit 2 (dua) wilayah Kabupaten 

dan dapat dicapai dari tiga kabupaten (meskipun harus 

ada peningkatan sarana jalan, terutama dari 2 kabupaten). 

e. Terdapat sarana pendukung pariwisata dengan lokasi tidak 

terlalu jauh dari obyek utama, dan dapat dikembangkan 

beberapa kegiatan wisata sebagai penunjang kegiatan 

wisata utama. 

f. Dapat dilakukan kunjungan dengan sifat massal tetapi 

terbatas (group) sehingga diharapkan dapat memberi 

manfaat secara ekonomi serta menjadi penyebar berita dan 

promosi dari keadaan obyek dan daya tarik wisata yang 

ada baik obyek wisata utama maupun lainnya.   
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4. Proyeksi Ancaman 

a. Pengembangan sektor pariwisata disamping memerlukan 

waktu yang lama juga investasi dana yang tidak sedikit, 

berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya 

pentahapan pembangunan yang terintegrasi dan 

terencana dengan baik. 

b. Pengembangan pariwisata adalah proses merubah cara 

pandang dan perilaku masyarakat berdasarkan kesadaran 

disamping meningkatkan kesejahteraan ekonomi juga 

menjaga keberlanjutan sektor pariwisata itu sendiri. 

 

5. Proyeksi Permasalahan  

a. Pengembangan kawasan pariwisata yang terintegrasi akan 

diupayakan dalam mendukung perekonomian Bondowoso 

kedepan paling tidak melalui pengembangan kawasan 

pariwisata dari aspek: 

1. Pengembangan Produk ; 

- Peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata 

yang ada. 

- Melengkapi sarana pendukung wisata. 

- Menggali dan mengembangkan wisata sejarah dan 

nostalgia. 

2. P e m a s a r a n  ; 

- Menghilangkan kesan tertutup dengan 

memperbanyak perjalanan insentif wisata alam 

khususnya agrowisata dan  penggalangan wisata 

remaja. 

- Mengembangkan jasa kegiatan meeting, incentives 

and convention,  
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- Peningkatan promosi/informasi. 

3. Infra Struktur  ; 

- Peningkatan sarana jalan utama  menuju ke obyek. 

- Penambahan dan penyebaran fasilitas komunikasi 

(telpon,  fax dan internet). 

4. Sumber Daya Manusia  ; 

- Menambah  dan meningkatkan kemampuan, untuk ; 

Pemandu wisata, terutama apabila memanfaatkan  

masyarakat / karyawan perkebunan. 

- Sosialisasi  dan pembinaan Sadar Wisata baik kepada 

karyawan perkebunan maupun masyarakat sekitar 

kawasan. 

 

b. Pangsa pasar wisatawan yang akan berkunjung, tertarik 

serta menikmati obyek wisata yang ada, dan harus juga 

dilihat  negara asal dan golongan umur wisatawan yang 

akan dijaring. 

 

6. Proyeksi Keberhasilan 

a. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Bondowoso 

memiliki potensi yang baik. Pembenahan infrastruktur dan 

promosi yang dilakukan secara intensif akan memajukan 

sektor pariwisata yang menunjang pendapatan daerah. 

b. Pengembangan pariwisata yang dilakukan dengan 

memperhatikan keramahan lingkungan terutama pada  

kawasan wisata yang berada di dalam dan di sekitar 

kawasan lindung akan mengakibatkan peningkatan minat 

wisatawan baik lokal maupun asing untuk berkunjung pada 

obyek wisata karena keunikan dan keasliannya di 

Kabupaten Bondowoso. 
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c. Terciptanya keselarasan antara pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan dari sektor industri pariwisata dan kelestarian 

lingkungan sebagai daya dukung keberlanjutan pariwisata 

kedepan. 

d. Terciptanya pembangunan ekonomi partisipatif dengan 

melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan khususnya dibidang 

kepariwisataan berbasis ekologi dan pelestarian alam. 

 

7. Prediksi Kondisi 

Masih perlunya peningkatan apresiasi kepariwisataan 

berwawasan ekowisata dengan mempertimbangkan aspek 

kearifan lokal seni budaya dan konservasi alam.  

Kepariwisataan di Kabupaten Bondowoso perlu ditata secara 

menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan sektor-sektor lain 

yang terkait serta berbagai usaha kepariwisataan, baik yang 

berskala kecil, menengah dan besar tanpa meninggalkan kultur 

masyarakat yang bercirikan agraris dan homogen yang sarat 

dengan kearifan lokal didalam mengelola lingkungan seirig 

dengan seni budaya setempat. Untuk itu perlu pengenalan 

obyek dan daya tarik wisata yang ada kepada para 

wisatawan melalui kegiatan promosi dan pemasaran secara 

terus menerus. terencana serta terarah dengan memanfaatkan 

secara optimal kerjasama antar daerah, regional dan global. 

Kondisi kepariwisataan kedepan lebih didominasi oleh 

pemahaman masyarakat Bondowoso secara menyeluruh 

dengan harapan sektor ekonomi kepariwisataan dapat 

mendukung perekonomian rumah tangga masyarakat bawah 

secara menyeluruh, baik dari sisi produksi maupun distribusi, dari 
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sisi ekowisata sampai agrowisata dengan demikian ekonomi 

kerakyatan dapat berjalan secara optimal di sektor pariwisata. 

 

2.3.2 SUMBERDAYA ALAM 

2.3.2.1    Sumberdaya Alam Terbarukan 

1. Permasalahan 

Sumberdaya alam terbarukan di Kabupaten Bondowoso 

berasal dari hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, 

peternakan, serta perikanan. 

a. Di sektor pertanian penerapan teknologi budidaya dan 

penggunaan sarana prasarana ditingkat petani masih 

belum optimal, ini jika dilihat dari ketersediaan sumber daya 

alam yang ada, tersedianya sarana prasarana pertanian 

dan areal pertanian yang potensial (di Kabupaten 

Bondowoso persawahan irigasi mencapai 30.823 Ha, 

perkebunan seluas 11.480,60 Ha, kehutanan seluas 53.022,43 

Ha, perikanan seluas 961 Ha).  

b. Sektor pertanian sebagai basis dalam struktur perekonomian 

daerah masih nampak terjadi fluktuasi produktivitasnya dari 

tahun ke tahun. Hasil produksi komoditas tanaman pangan 

dan hortikultura mencapai 786.279 ton pada tahun 2003 naik 

menjadi 803.631 ton pada tahun 2004 namun pada tahun 

2005 mengalami penurunan sebesar 796.891 ton.  

c. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) sektor 

pertanian, dimana kondisi ekonomi masyarakat masih relatif 

rendah akan mempengaruhi terhadap pemenuhan 

pembiayaan produksi sektor pertanian. Pendapatan 

perkapita masyarakat sebesar Rp. 4.075.826 per tahun 

(berdasar harga berlaku) terdapat pada masyarakat petani 
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dan distribusi pedapatan merata pada tingkat pendapatan 

rendah. Sebagian besar petani tinggal di daerah desa, 62,78 

% berada di garis kemiskinan dengan kepemilikan aset 

petani rata-rata memiliki lahan dibawah 0,5 Ha. 

d. Masalah yang terlihat pada saat ini dalam bidang pertanian 

adalah  menyempitnya lahan pertanian, beberapa 

tanaman pangan mengalami penurunan produktifitas, 

ketersediaan input (benih, pupuk, obat) dalam waktu, 

jumlah dan harga yang tepat belum terpenuhi, khususnya 

untuk petani lahan sempit. Mengingat jumlah penduduk 

yang bekerja disektor pertanian masih tinggi, yaitu sebesar 

+70%. Sedangkan sumbangan PDRB sektor pertanian 

menurun dari sebesar 48,43% pada tahun 2003 menjadi 

47,20% pada tahun 2005 (namun pada sektor sekunder dan 

tersier justru mengalami kenaikan), hal ini menggambarkan 

bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian 

rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. 

e. Masih lemahnya akses pasar dan permodalan. Untuk 

mendapatkan modal diperlukan persyaratan yang relatif 

sulit dipenuhi oleh petani. 

 

2. Capaian / Keberhasilan 

a. Sektor primer, khususnya sektor pertanian dari tahun 2003 – 

2005 masih menjadi kontributor terbesar Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dibandingkan dengan sektor sekunder 

(manufaktur) dan tersier (jasa), meskipun mengalami 

penurunan pada tahun 2003 – 2005. Pada tahun 2003 

sebesar 48,81%, pada tahun 2004 sebesar 47,84%, pada 

tahun 2005 sebesar 47,20%. Penurunan ini disebabkan 

terutama karena rendahnya harga jual komoditi pertanian, 
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dan nilai produksi yang tidak signifikan dengan kenaikan 

biaya produksi.  

b. Sektor pertanian menempati urutan tertinggi dalam 

perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

menurut sektor atas dasar harga yang berlaku maupun atas 

harga konstan. Selama kurun waktu 2003 - 2005 sektor 

pertanian mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp. 

998.552,00 pada tahun 2003 meningkat menjadi sebesar Rp. 

1.288.946,92 pada tahun 2005. Selanjutnya atas harga 

konstan kurun waktu 2003 – 2005 sektor pertanian juga 

mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar Rp. 

804.960,99 pada tahun 2003 meningkat menjadi Rp. 

868.975,39 pada tahun 2005. 

c. Tercukupinya kebutuhan pangan, dimana seluas 32.385 Ha 

sawah di Kabupaten Bondowoso diperoleh hasil produksi 

padi sebesar 313.816 ton. Ketersediaan pangan mencapai 

193.331 ton beras dan surplus 167.889 ton beras. 

 

3. Proyeksi Peluang 

a. Wilayah strategis sebagai daerah agraris yang mendukung 

sektor pertanian, yakni ketersediaan sumber daya alam 

yang cukup luas, untuk areal persawahan irigasi di 

Kabupaten Bondowoso mencapai 30.823 Ha, masih cukup 

luas untuk dimanfaatkan secara optimal (luas lahan 

pertanian 89,12% dari luas wilayah Kabupaten Bondowoso). 

Adanya sistem jaringan irigasi yang cukup memadai, yakni 

pada kurun waktu tahun 2003-2005 perkembangan jumlah 

bangunan bendungan pada tahun 2003 sebesar 300 unit 

meningkat menjadi sebanyak 375 unit pada tahun 2005, 

demikian juga dengan jenis bangunan saluran, bangunan 
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bagi ataupun sistem jaringan irigasi lainnya dalam 

perkembangannya mengalami peningkatan. 

b. Adanya dukungan pemerintah pusat serta komitmen 

pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pembangunan 

pertanian. Yakni adanya upaya-upaya pemberian bantuan 

ataupun pelayanan baik berupa biaya, modal, sarana 

produksi, pembinaan/penyuluhan dan penerapan IPTEK. 

c. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK sektor pertanian 

yang belum optimal dilakukan oleh masyarakat, mempunyai 

peluang ke depan untuk dimanfaatkan dalam mendukung 

pengembangan agribisnis. Kabupaten Bondowoso terkenal 

dengan makanan khas tape singkong dan beberapa usaha 

industri yang lainnya (buah mangga menjadi unggulan) ini 

menunjukkan bahwa agribisnis serta sektor penunjang 

lainnya bisa dimanfaatkan dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi sektor pertanian.  

d. Adanya hubungan kerja sama regional dengan daerah di 

luar Kabupaten Bondowoso. Kabupaten Bondowoso 

berbatasan dengan; Kabupaten Jember, Kabupaten 

Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi secara langsung 

mempunyai posisi strategis dalam membuka peluang untuk 

melakukan hubungan dalam pembangunan sektor 

pertanian terhadap masalah-masalah akses pasar ataupun 

informasi terhadap IPTEK bidang pertanian, yang akan 

berakibat pada terbukanya lapangan kerja sektor pertanian. 

e. Memiliki peluang yang luas dalam pengembangan 

agroindustri, mengingat potensi Sumber Kekayaan Alam 

(SDA) dan SDM yang ada. 

f. Pencanangan pengembangan menuju pertanian organik, 

sebagai momentum yang sangat menguntungkan dalam 
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memanfaatkan limbah kotoran ternak dan sampah rumah 

tangga. Jumlah populasi ternak baik berupa ternak besar, 

kecil dan unggas menghasilkan kotoran yang sangat 

banyak dapat dimanfaatkan menjadi bernilai ekonomis. 

 

4. Proyeksi Ancaman 

a. Produksi dan harga pertanian yang tidak stabil ini berakibat 

terhadap kebiasaan masyarakat petani dimana akan 

memanfaatkan lahan yang menghasilkan komoditas yang 

lebih menguntungkan. Belum terkendalinya pengalihan 

fungsi lahan pertanian mengakibatkan lahan pertanian 

akan mengalami penyempitan. 

b. Keadaan cuaca/iklim yang tidak menentu (bencana alam). 

Mengakibatkan pola tanam masyarakat dipengaruhi oleh 

ketergantungan yang tinggi terhadap perubahan iklim, serta 

ancaman bencana alam (banjir) menjadi potensi ancaman 

yang serius kedepan. 

c. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak disertai dengan 

tingkat pendidikan dan keterampilan akan mengakibatkan 

hilangnya modal manusia sebagai Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang potensial. Kurun waktu 2003 – 2005 menunjukkan 

trend meningkat, dari sebesar 696.049 jiwa pada tahun 2003 

menjadi sebesar 705.659 jiwa pada tahun 2005. Adapun 

tingkat pendidikan sebagian besar penduduk masih 

mengenyam pendidikan sekolah dasar (SD) bahkan masih 

ada yang tidak pernah mengikuti pendidikan SD. Tahun 2005 

tercatat sebanyak 131.725 penduduk tidak mengikuti 

pendidikan SD, sedangkan untuk penduduk yang mampu 

menamatkan pendidikan SD tercatat sebanyak 178.090 
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pada tahun 2005. Sebgaian besar dari mereka adalah 

masyarakat petani. 

d. Rendahnya tanggung jawab masyarakat terhadap 

kelestarian lingkungan (berwawasan lingkungan), di sektor 

kehutanan, konversi lahan dan perambahan hutan oleh 

rakyat menjadi ancaman serius, karena keberadaan hutan 

akan menjaga keseimbangan lingkungan dimasa sekarang 

dan akan datang. Disamping itu penggunaan pestisida tidak 

ramah lingkungan secara tidak terkontrol, penggunaan 

pupuk kimia yang tidak berimbang akan mengakibatkan 

turunnya kualitas lahan pertanian (kandungan bahan 

organik semakin berkurang). 

e. Terbukanya pasar bebas menjadi ancaman secara global 

terhadap persaingan harga, dimana harga akan ditentukan 

oleh pasar yang berlaku. 

 

5. Proyeksi Permasalahan 

a. Belum terkendalinya perpindahan penduduk. Perpindahan 

penduduk akan mengakibatkan usaha-usaha sektor 

pertanian akan ditinggalkan. Masyarakat akan mencari 

penghasilan pada sektor lain yang lebih menguntungkan. 

Bahkan akan mencari peluang kerja dengan bekerja diluar 

negeri sebagai TKI 

b. Terjadinya kerusakan lingkungan sebagai akibat dari 

orientasi ekonomi yang berakibat terdegradasinya kualitas 

lahan pertanian serta berkurangnya sumber air, sehingga 

akan memperbesar potensi terjadinya bencana alam. 

c. Keadaan iklim atau cuaca yang tidak menentu. 
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d. Semakin menurunnya tingkat kesuburan tanah yang 

disebabkan oleh kandungan bahan organik yang semakin 

menurun. 

 

6. Proyeksi Keberhasilan 

a. Sektor pertanian mampu memberikan kontribusi yang lebih 

besar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil. 

b. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani. 

c. Terwujudnya sistem agribisnis usaha pertanian yang 

didukung oleh akses permodalan, informasi dan pasar yang 

memadai, sehingga terbuka kesempatan lapangan kerja 

bidang pertanian. 

d. Tercapainya stabilitas ketahanan pangan melalui pola 

penganekaragaman pangan dan pemenuhan gizi yang 

semakin baik.  

e. Terciptanya kerjasama regional dengan daerah di luar 

Kabupaten Bondowoso dalam penyediaan sarana 

transportasi, penciptaan pasar, dan pengembangan 

kawasan (wilayah) di sektor pertanian. 

f. Terjaganya kelestarian lingkungan pertanian melalui 

pengelolaan lahan sesuai dengan daya dukung lingkungan. 

 

7. Prediksi Kondisi 

a. Masih rendahnya akses petani pada sumberdaya produktif 

dalam menghasilkan komoditas yang berdaya saing. 

Pada sektor pertanian, penerapan teknologi budidaya dan 

penggunaan sarana prasarana ditingkat petani masih 

belum optimal jika dilihat dari ketersediaan sumber daya 

alam yang dimiliki, serta sarana prasarana pertanian yang 
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ada. Areal pertanian yang potensial di Kabupaten 

Bondowoso berupa persawahan irigasi mencapai 30.823 Ha, 

perkebunan seluas 11.480,60 Ha, kehutanan seluas 53.022,43 

Ha, perikanan seluas 961,11 Ha.  

Disamping itu potensi Sumber Daya Manusia (SDM) sektor 

pertanian masih rendah, sebagian besar kondisi ekonomi 

masyarakat petani masih relatif rendah dimana pendapatan 

perkapita masyarakat sebesar Rp. 4.075.826 per tahun 

(harga berlaku) terdapat pada masyarakat petani dengan 

pola distribusi pendapatan merata pada tingkat 

pendapatan rendah. Sebagian besar petani yang tinggal di 

wilayah pedesaan sebanyak 62,78 % berada di garis 

kemiskinan dengan kepemilikan aset petani rata-rata 

memiliki lahan dibawah 0,5 Ha. Hal ini akan berpengaruh 

terhadap pemenuhan pembiayaan produksi sektor 

pertanian. 

 

b. Semakin terbatas serta menurunnya daya dukung lahan dan 

kelangkaan sumber daya alam pertanian 

Adanya kerusakan lingkungan sebagai akibat dari orientasi 

ekonomi secara terus menerus menyebabkan 

terdegradasinya kualitas lahan pertanian serta 

berkurangnya sumber air dan pangan sehingga makin 

memperbesar potensi terjadinya bencana alam.  

Penggunaan obat-obatan pertanian yang tidak terkontrol, 

penggunaan pupuk yang tidak berimbang akan 

mengakibatkan turunnya kualitas lahan pertanian 

(kandungan bahan organik semakin berkurang). 

Meningkatnya jumlah penduduk  menyebabkan 

peningkatan jumlah konsumsi pangan, sedangkan 
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kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Pada 

tahun 2003-2005 jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso 

mengalami peningkatan sebesar 1,38%. Keterbatasan ini 

disebabkan oleh semakin sempitnya lahan pertanian karena 

penggunaan untuk keperluan lain. 

 

c. Masih terjadinya fluktuasi produktivitas dari tahun ke tahun. 

Hasil produksi tehadap komoditas tanaman pangan dan 

hortikultura mencapai 786.279 ton pada tahun 2003 naik 

menjadi 803.631 pada tahun 2004 namun pada tahun 2005 

mengalami penurunan sebesar 796.891 ton. Masalah yang 

terlihat dalam bidang pertanian adalah  menyempitnya 

lahan pertanian, beberapa tanaman pangan mengalami 

penurunan produktifitas, ketersediaan input (benih, pupuk, 

obat) dalam waktu, jumlah dan harga yang tepat belum 

terjangkau khususnya untuk petani lahan sempit. Mengingat 

jumlah penduduk yang bekerja disektor pertanian masih 

tinggi, yaitu sebesar +70%. Sedangkan sumbangan PDRB 

sektor pertanian menurun dari sebesar 48,43% pada tahun 

2003 menjadi 47,20% pada tahun 2005 (namun pada sektor 

sekunder dan tersier justru mengalami kenaikan), hal ini 

menggambarkan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat 

di sektor pertanian rendah dibandingkan dengan sektor 

lainnya. 

 

2.3.2.2  Sumber Daya Alam Tidak Terbarukan 

1. Permasalahan 

Keberadaan sumber daya alam tak terbarukan apabila di 

eksploitasi secara terus menerus tanpa kendali, akan berakibat 

cepat habis. Dengan demikian manfaat sumber daya alam 
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tersebut dalam jangka panjang tidak dapat mendukung 

terciptanya kesejahteraan ekonomi rakyat Bondowoso. Oleh 

karena itu dalam mengeksploitasi sumber daya alam itu perlu 

pengelolaan dan pengendalian dengan baik agar dapat 

menjadi sumber penghidupan secara berkelanjutan bagi 

masyarakat di Kabupaten Bondowoso yang sumber 

penghasilannya sangat bergantung kepada keberadaan 

sumber daya alam tersebut. 

 

2. Capaian / Keberhasilan 

a. Terciptanya sumber penghasilan tetap bagi masyarakat 

Bondowoso dalam jangka panjang yang bersumber dari 

SDA tak terbarukan. 

b. Terjaganya kondisi keseimbangan ekologi lingkungan dalam 

jangka panjang dari eksploitasi yang tak terkendali. 

c. Ditemukannya sumber-sumber daya alam tak terbarukan 

yang baru yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

penghidupan bagi Masyarakat Bondowoso pada masa-

masa yang akan datang. 

 

3. Proyeksi Peluang 

a. Semakin pesatnya pembangunan sarana dan prasarana fisik 

menyebabkan permintaan pasir dan batu sebagai material 

bahan semakin meningkat. 

b. Semakin besarnya permintaan luar negeri akan belerang 

yang digunakan sebagai bahan kosmetik akan 

meningkatkan harga jual sehingga penambang tidak lagi 

mendapatkan upah yang rendah. 
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4. Proyeksi Ancaman 

a. Sulitnya mengarahkan masyarakat untuk : 

1) Membatasi penambangan yang dilakukan sesuai 

dengan potensi kandungan yang tersisa. 

2) Tidak menggali ditempat yang sama apabila kawasan 

yang digali sudah dianggap tidak memungkinkan untuk 

digali kembali. 

3) Menimbun kembali dengan bahan-bahan yang 

sekiranya dapat dugunakan sebagai pemulihan 

tambang yang telah digali. 

4) Menanami dengan berbagai tanaman agar erosi yang 

terjadi karena penambangan dapat dikurangi. 

b. Kurangnya pengarahan yang dilakukan secara berkala bagi 

masyarakat yang ekonominya bergantung pada 

penggalian SDA yang ada disekitar mereka. 

c. Kurangnya tindakan yang menekan masyarakat untuk tidak 

melakukan penambangan secara berlebihan. 

 

5. Proyeksi Permasalahan 

a. Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia yang dimiliki daerah rendah, 

sehingga pengelolaan SDA yang dilakukan kurang optimal. 

b. Teknologi 

Rendahnya teknologi yang dimiliki oleh para penduduk lokal 

maupun kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait 

mengakibatkan hal-hal berikut: 

1) Hasil yang diperoleh kurang maksimal (kapasitas yang 

dihasilkan masih rendah). 
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2) Rusaknya lingkungan karena penambangan yang kurang 

terkontrol dengan teknologi apa adanya seperti halnya 

penggunaan mesin diesel yang diantaranya: 

a) Mengakibatkan semakin lebarnya sungai dan semakin 

besar terjadinya erosi tanah terutama waktu banjir. 

b) Mengakibatkan pondasi-pondasi (jembatan, dam 

serta tanggul tepi sungai) lemah dan akhirnya 

berakibat pada rusaknya fasilitas tersebut.  

c) Apabila penambangan dilakukan di daratan maka 

akan semakin banyaknya cekungan tanah yang 

mengakibatkan semakin banyaknya lahan yang tidak 

terpakai. Sehingga apabila musim hujan tiba maka 

cekungan tanah tersebut akan tergenangi air dengan 

banyak sampah sehingga menjadi tempat yang 

mengakibatkan timbulnya penyakit. Disamping itu 

juga penambangan menyebabkan timbulnya  lubang 

yang dalam sehingga membahayakan dan 

berpotensi menimbulkan kecelakaan terutama anak-

anak.  

d) Eksplorasi yang tak terkendali akan menyebabkan 

hilangnya suatu wilayah. 

c. Kandungan Yang Tersedia 

Dengan adanya penambangan yang kurang terkontrol 

maka kandungan bahan yang tersedia semakin menipis 

sehingga dapat menyebabkan kelangkaan sehingga 

mengakibatkan mahalnya bahan yang telah tereksploitasi 

serta mengharuskan untuk mencari dari daerah yang lebih 

jauh untuk mendapatkannya. 
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6. Proyeksi Keberhasilan 

a.  Terciptanya sumber penghasilan tetap bagi masyarakat 

Bondowoso dalam jangka panjang yang bersumber dari 

SDA tak terbarukan. 

b.  Terjaganya kondisi keseimbangan ekologi lingkungan dalam 

jangka panjang dari eksploitasi yang tak terkendali. 

c.  Ditemukannya sumber-sumber daya alam tak terbarukan 

yang baru yang dapat dijadikan sebagai sumber 

penghidupan bagi Masyarakat Bondowoso pada masa-

masa yang akan datang. 

 

7. Prediksi kondisi 

a.  Jumlah kandungan SDA tak terbarukan menurun/menipis 

dari tahun ke tahun. 

Potensi Sumber daya tambang di Kabupaten Bondowoso 

cukup besar. Paling tidak Jenis sumber daya tambang yang 

ada meliputi 7 Jenis, dari pasir, batu belah, batu poles, tras, 

batu gamping, kalsit, gipsum yang tersebar pada beberapa 

lokasi Kecamatan di Kabupaten Bondowoso. Namun 

demikian potensi penggalian pada sumber daya alam tak 

terbarukan tersebut perlu dikendalikan dengan cermat 

untuk keberlanjutan kelestarian lingkungan dan ekonomi 

masyarakat Bondowoso ke depan. Potensi pertambangan 

dan penggalian pada tahun 2003 hanya menyumbang 

sebesar 0,36 persen terhadap PDRB atas dasar harga 

konstan dan menurun tahun 2005 menjadii sebesar 0,34 

persen. Memang kondisi ini perlu diwaspadai dalam rangka 

mencegah terjadinya degradasi lingkungan serta penipisan 

kandungan SDA tak terbarukan dalam waktu relatif cepat. 
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b.  Jumlah penambang liar yang sulit dikendalikan. 

Dengan potensi yang cukup besar maka kemungkinan 

pemanfaatan oleh masyarakat yang tidak bertanggung 

jawab perlu diwaspadai. Jumlah penambang yang tidak 

terdaftar dan mendapat ijin eksplorasi maupun eksploitasi 

dimungkinkan akan terus bertambah dan membahayakan 

mengingat hal ini paralel dengan peningkatan potensi 

industri yang berkembang di Bondowoso, mulai industri 

Beton pratekan yang akan menguras pasir di Bondowoso 

yang berlokasi di Kecamatan Klabang (Pandak) dengan 

potensi 2.500.000 m3 dan Kecamatan Sempol (Kawah 

Wurung dengan 1,5 juta m3 sampai dengan industri kimia 

dari batu Gamping yang tersimpan di Kecamatan Prajekan 

dengan potensi 6.250.000 m3. Belum lagi kalsit di Kecamatan 

Klabang dengan 200.000 m3 potensi ekplorasinya untuk 

industri kimia, filler, penetral asam, pupuk dan sebagainya. 

 

c.  Belum ditemukan SDA tak terbarukan yang baru. 

Pada permasalahan tersebut terdapat kemungkinan sulitnya 

mencari alternatif pengganti jika SDA tak terbarukan 

tersebut diatas terkuras secara cepat. Namun demikian 

tetap perlu diupayakan kemungkinan adanya proses untuk 

ditemukannya SDA tak terbarukan yang baru. 

 

d.  Munculnya potensi pasar dari hasil tambang SDA tak 

terbarukan. 

Pasar produk tambang akan terjadi jika permintaan dan 

penawaran menemukan titik temunya. Dengan semakin 

surutnya produk tambang dari luar daerah Bondowoso, 

ekspansi pasar akan mendesak pasar tambang Kabupaten 
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Bondowoso, dengan begitu terjadi kenaikan produksi secara 

besar-besaran di Kabupaten Bondowoso. Kekhawatiran ini 

perlu mendapat perhatian dan antisipasi, dengan adanya 

peraturan daerah terkait pertambangan yang tidak saja 

mengatur masalah eksplorasi, pengembangan, eksploitasi 

namun juga pemasaran produk tambang di Bondowoso. 

 

2.4  SOSIAL BUDAYA DAN POLITIK 

1. Permasalahan 

a.  Upaya untuk membangun kualitas beragama dan 

spiritualitas belum seluruhnya berhasil seperti ajaran 

tentang etos kerja, disiplin, penghargaan terhadap 

prestasi, menjaga kebersihan dan memelihara lingkungan 

karena nilai-nilai moral agama belum dilaksanakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b.  Belum maksimalnya peran dan fungsi lembaga 

keagamaan dalam peningkatan kesejahateraan umat 

dan masyarakat secara umum. 

c.  Secara kuantitas, tempat ibadah telah memenuhi 

kebutuhan beribadah umat. Namun, tingkat kualitas 

tempat peribadatan yang mendorong peran dan 

fungsinya masih perlu ditingkatkan. 

d.  Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk 

masyarakat Bondowoso perlu ditingkatkan. 

e.  Masih adanya penduduk yang tidak tamat sekolah, putus 

sekolah dan bahkan tidak sekolah. 

f.  Kurangnya mutu serta profesionalisme sebagian guru 

terhadap tugasnya. 

g.  Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan. 
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h.  Kurangnya informasi di bidang pendidikan, khususnya 

tentang SMK. 

i.  Input SMK berasal dari nilai ujian akhir nasional SLTP yang 

relatif rendah serta dilatarbelakangi oleh ekonomi yang 

lemah. 

j.  Kurangnya kepedulian pihak swasta terhadap pendidikan. 

k.  Masih perlunya peningkatan kesejahteraan guru swasta. 

l.  Rendahnya motivasi belajar pada sebagian siswa. 

m.  Belum optimalnya bantuan biaya penyelenggaraan 

pendidikan. 

n.  Belum dipahaminya konsep Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah (MPMBS) oleh sebagian aparatur 

pendidikan serta warga masyarakat. 

o.  Terbatasnya pelaksanaan sosialisasi program Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). 

p.  Sulitnya sebagian aparatur pendidikan untuk memahami 

kebijakan-kebijakan Dikmenjur yang serba cepat dan 

kompleks. 

q.  Belum optimalnya peran stakeholder dalam pelaksanaan 

manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah MPMBS. 

r.  Terbatasnya sumber daya pendidikan (tenaga guru) yang 

siap ditempatkan di berbagai wilayah Kabupaten 

Bondowoso 

s.  Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang 

berkualitas masih sangat rendah. 

t.  Kualitas hidup masyarakat masih relatif rendah, disebabkan 

oleh kondisi pendidikan masih rendah serta tingkat 

ekonomi masyarakat yang juga rendah. 

u.  Rendahnya angka harapan hidup (AHH) di kabupaten 

Bondowoso, diperkirakan pada akhir RPJM Tahap I,  AHH 
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mencapai 62,27 tahun, Akhir RPJM Tahap II mencapai 63,53 

tahun, akhir RPJM III mencapai 64,58 tahun, dan akhir RPJM 

IV mencapai 65,63 tahun. Angka ini lebih rendah dari 

kabupaten sekitar dan masih jauh di bawah AHH provinsi 

Jawa Timur, yaitu 68,89. 

v.  Banyaknya sarana dan prasana bidang kesehatan yang 

ada di seluruh kabupaten Bondowoso yang masih memiliki 

standar pelayanan minimal (SPM) dalam pelayanan publik 

kepada masyarakat. 

w.  Masih perlunya peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat. 

x.  Terbatasnya tenaga kesehatan yang ada, baik pada Dinas 

Kesehatan maupun pada Rumah Sakit, sehingga 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat belum berjalan 

secara optimal. 

y.  Minimnya jumlah dokter spesialis yang tersedia. 

z.  Terbatasnya jumlah Rumah Sakit. 

aa.  Masih perlunya peningkatan mutu pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. 

bb.  Belum meratanya akses pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat. 

cc.  Semakin meningkatnya jumlah pengemis/gelandangan 

dan penyandang masalah kesejahteraan sosial dari tahun 

ke tahun. 

dd.  Tingkat kepadatan penduduk yang belum merata di 

seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso. 

ee.  Konsentrasi aktivitas ekonomi utama pada wilayah 

perkotaan mendorong migrasi penduduk dari wilayah 

pedesaan, sehingga wilayah pedesaan yang bertumpu 
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pada sektor pertanian dapat kekurangan tenaga 

produktif. 

ff.  Distribusi pendapatan penduduk yang merata pada 

tingkat pendapatan rendah. 

gg.  Masih banyak terjadi diskriminasi dalam bidang ekonomi 

terhadap perempuan,  subordinasi atau anggapan bahwa 

perempuan lemah, tidak mampu memimpin, dan 

cengeng, masih banyak terjadi tindak pelecehan, 

kekerasan fisik dan psikis terhadap perempuan dan anak, 

menjadi sasaran sindikat penipuan dan perdagangan 

perempuan dan anak, serta eksploitasi terhadap 

perempuan dan anak. 

 

2. Capaian / Keberhasilan 

a.  Perkembangan tempat ibadah terutama  masjid dan 

langgar / mushola meningkat serta tersebar di seluruh 

Kabupaten Bondowoso untuk memenuhi kebutuhan 

kegiatan ibadah para pemeluknya. 

b.  Peranan dan komitmen pesantren, organisasi dan 

lembaga keagamaan dalam pembangunan kehidupan 

beragama 

c.  Adanya kerukunan umat beragama maupun antar umat 

beragama yang menciptakan suasana kehidupan yang 

tenteram. 

d.  Telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan pemuka 

agama untuk membangun harmoni sosial dan hubungan 

internal dan antarumat beragama yang aman, damai, 

dan saling menghargai. 

e.  Komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan moral 

dan budi pekerti siswa sekolah. 
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f.  Tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. 

g.  Adanya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. 

h.  Adanya dukungan pemerintah kabupaten Bondowoso 

dalam mendaya gunakan peraturan perundangan di 

bidang pendidikan. 

i.  Adanya komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

j.  Adanya lembaga-lembaga diklat kejuruan. 

k.  Adanya otonomi sekolah sebagai perwujudan program 

otonomi pendidikan. 

l.  Adanya dukungan dari semua pihak dalam penerapan 

manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS). 

m. Adanya rincian yang jelas tentang Tugas Pokok dan Fungsi 

(TUPOKSI) jajaran birokrasi pendidikan dari pusat sampai di 

daerah dalam pelaksanaan manajemen peningkatan 

mutu berbasis sekolah (MPMBS). 

n.  Pengembangan Unit Produksi Sekolah sebagai pendukung 

peningkatan Mutu Pendidikan. 

o.  Kabupaten Bondowoso telah ditetapkan sebagai daerah 

bebas buta aksara oleh Presiden Republik Indonesia. 

p.  Tersebarnya sarana dan prasarana, terutama untuk  

pendidikan dasar,  di seluruh wilayah kecamatan di 

Kabupaten Bondowoso. 

q.  Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan 

angka cakupan pendidikan. 

r.  Meningkatnya kemampuan untuk mengatasi  masalah-

masalah  sosial, yang menyangkut tentang masalah: anak 

terlantar, wanita tuna susila, penyandan cacat bekas 

penyakit kronis, korban kekerasan, korban bencana alam, 

wanita rawan masalah sosial ekonomi, keluarga 

bermasalah sosial psikologis, keluarga fakir miskin, lanjut 
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usia terlantar, masyarakat di daerah rawan bencana, 

keluarga berumah tidak layak huni. 

s.  Telah dilaksanakannya program peningkatan kualitas 

hidup dan perlindungan perempuan, program penguatan 

kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak serta 

program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender 

dalam pembangunan.  

 

3. Proyeksi Peluang 

a.  Adanya kebebasan untuk menganut atau menerima suatu 

agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan 

kebebasan baik secara individu maupun bersama-sama 

dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau 

tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya 

dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan 

pengajaran. 

b.  Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 

menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

c.  Adanya komitmen yang tinggi dalam rangka menunjang 

tugas pembinaan dan pemberdayaan umat dengan 

aspek yang diperlukan melalui upaya pendirian dan 

pemberdayaan lembaga keagamaan. 

d.  Komitmen Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam 

pembangunan kehidupan beragama. 

e.  Adanya partisipasi masyarakat serta dukungan Pemerintah 

Pusat dan Provinsi  di bidang pendidikan. 

f.  Keterlibatan  dunia usaha / industri dalam  kerjasama 

dengan Sekolah. 
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g.  Kebutuhan dan partisipasi masyarakat terhadap 

pelayanan pendidikan. 

h.  Adanya kebijakan pengembangan SMK dari Direktorat 

Dikmenjur. 

i.  Adanya  peraturan perundangan di bidang pendidikan, 

pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan 

terjangkau. 

j.  Adanya Kebijakan diklat wira usaha yang melatih 

kemandirian siswa. 

k.  Adanya penghargaan / bea siswa bagi siswa yang kurang 

mampu dan berprestasi baik dalam melanjutkan 

pendidikan  

l.  Adanya reformasi pendidikan tentang demokrasi dalam 

manajemen pendidikan. 

m. Adanya acuan untuk mewujudkan kemandirian sekolah. 

n.  Adanya Kemajuan dan Perkembangan IPTEK . 

o.  Adanya Program event kompetisi tentang kompetensi 

siswa, baik tingkat Daerah, Regional, Nasional maupun 

Internasional 

p.  Adanya kebijakan untuk penerapan Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2000. 

q.  Adanya kesempatan untuk kerjasama dengan dunia 

usaha dan industri di Luar Negeri. 

r.  Adanya program sertifikasi guru. 

s.  Kesehatan merupakan salah satu tantangan di masa 

mendatang yang cukup mendesak, mengingat lemahnya 

kesehatan merupakan salah satu sumber kemiskinan. 

t.  Peningkatan sarana dan prasarana serta tenaga 

kesehatan yang ada diharapkan dapat memperbaiki 

akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang 
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cepat, murah dan mudah dicapai oleh semua 

tingakatan/lapisan masyarakat. 

u.   Peningkatan teknologi di bidang kesehatan. 

v.   Adanya program ASKIN untuk kesehatan masyarakat 

miskin dari pemerintah. 

w.  Pembangunan yang merata di seluruh wilayah kabupaten 

Bondowoso akan memberikan dampak penurunan 

konsentrasi penduduk terutama di wilayah perkotaan di 

kabupaten Bondowoso, sehingga wilayah-wilayah 

perkotaan kepadatan penduduknya tidak terus 

mengalami peningkatan. 

x.  Jumlah penduduk perempuan pada tahun 2003 sebanyak 

358.054 orang dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 

sebanyak 359.886 orang. 

y.  Perempuan mendapatkan peluang yang sama dalam 

pendidikan, pekerjaan dan dalam dunia usaha, hal ini 

dapat dilihat pada perkembangan aparatur PNS 

perempuan pada tahun 2003 sebanyak 2.796 orang dan 

pada tahun 2005 menjadi 2.852 orang, walaupun kecil 

namun menunjukkan kecenderungan peningkatan. 

 

4. Proyeksi Ancaman 

a.  Kurangnya perhatian dan upaya pembinaan umat serta 

peningkatan kualitas kehidupan beragama dalam aspek 

yang menyeluruh. 

b.  Adanya fenomena munculnya pemahaman agama yang 

eksklusif, cenderung radikal dan tertutup. 

c.  Terjadi kerusakan moral dan akhlak yang menggoyahkan 

sendi-sendi kehidupan masyarakat yang beradab dan 

beragama. 
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d.  Perilaku dan budaya masyarakat yang kurang mendukung 

program pendidikan. 

e.  Adanya krisis ekonomi yang melemahkan kemampuan 

masyarakat secara finansial untuk mengakses pendidikan. 

f.  Image masyarakat bahwa SMK belum menjanjikan masa 

depan yang lebih baik. 

g.  Meningkatnya jumlah pengangguran dan tenaga kerja 

yang tidak produktif. 

h.  Rendahnya kepedulian dunia usaha dan industri  terhadap 

bidang pendidikan di Kabupaten Bondowoso. 

i.  Adanya kebijakan sistem pendidikan yang sering berubah. 

j.  Berlakunya Era Pasar Bebas Asean dan Asia 2010 memiliki 

konsekuensi tumbuhnya persaingan yang amat ketat 

dalam segala aspek kehidupan. 

k.  Diberlakukannya desentralisasi pendidikan sehingga beban 

Pemerintah Pusat beralih ke Pemerintah Daerah. 

l.  Munculnya virus (penyakit) flu babi dan flu burung. 

m. Meningkatnya jumlah penderita virus HIV di dunia pada 

umumnya dan di Indonesia pada khususnya. 

n.  Tingginya biaya medis bagi masyarakat. 

o.  Meningkatnya pencemaran linkungan hidup akibat 

penggunaan teknologi dan bahan-bahan kimia yang 

semakin meningkat yang dapat menurunkan derajat 

kesehatan masyarakat. 

p.  Peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan 

peningkatan pemenuhan tempat tinggal, dimana 

perluasan pemukiman dapat mengancam sektor 

pertanian. 
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q.  Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan 

pengangguran jika tidak diimbangi oleh peningkatan 

lapangan kerja dan peningkatan kemampuan SDM. 

r.  Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang 

cepat akibat globalisasi belum diimbangi para pendidik 

yang berkualitas dan didukung oleh sarana dan prasarana 

memadai. 

s.  Tindakan kekerasan fisik dan psikis terhadap perempuan 

dan anak masih sering terjadi, seperti tindak perkosaan 

dan pelecehan seksual, dan masih sering terjadi kekerasan 

dalam rumah tangga terhadap perempuan. Selain itu 

perempuan dan anak rentan menjadi sasaran sindikat 

penipuan dan perdagangan perempuan dan anak. 

 

5. Proyeksi Permasalahan 

a.  Mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-

hari, mewujudkan kerukunan intern dan antarumat 

beragama, serta memberikan rasa aman dan 

perlindungan dari tindak kekerasan 

b.  Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan 

teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan 

masyarakat Bondowoso untuk dapat mempertahankan 

moral dan ajaran-ajaran agama dan memanfaatkannya 

untuk pengembangan toleransi terhadap perbedaan 

keyakinan  melalui penerapan nilai-nilai agama dan 

penyerapan nilai-nilai universal. 

c.  Kurang terserapnya lulusan lembaga pendidikan 

menengah di dunia kerja. 

d.  Upaya mewujudkan kemandirian sekolah masih belum  

maksimal. 
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e.  Tingkat pendidikan masyarakat Bondowoso relatif masih 

rendah. 

f.  Dinamika perubahan struktur penduduk belum sepenuhnya 

dapat diatasi dalam pembangunan pendidikan. 

g.  Masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang 

cukup lebar antar kelompok masyarakat, seperti antara 

penduduk kaya dan miskin, antara penduduk laki-laki dan 

perempuan, antara penduduk di perkotaan dan di 

pedesaan. 

h.  Fasilitas pelayanan pendidikan yang berkualitas belum 

tersedia secara merata, terutama di daerah perdesaan. 

i.  Kualitas pendidikan  relatif masih rendah dan belum 

memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. 

j.  Manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan 

efisien, karena desentralisasi pendidikan belum 

sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik  belum 

mantapnya pembagian peran dan tanggung jawab 

masing-masing tingkat pemerintahan, termasuk 

kontribusinya dalam penyediaan anggaran pendidikan. 

k.  Belum ada prioritas untuk perbaikan kualitas pendidikan. 

l.  Kualitas hidup masyarakat masih relatif rendah, yang 

disebabkan oleh kondisi pendidikan masih rendah dan 

tingkat ekonomi masyarakat yang juga rendah. 

m. Jumlah sarana dan prasana bidang kesehatan yang ada 

di seluruh kabupaten Bondowoso masih memiliki standar 

pelayanan minimal (SPM) dalam pelayanan publik kepada 

masyarakat. 

n.  Rendahnya derajat kesehatan masyarakat. 

o.  Terbatasnya tenaga kesehatan yang ada baik pada Dinas 

Kesehatan maupun pada Rumah Sakit, sehingga 
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pelayanan kesehatan kepada masyarakat belum berjalan 

secara optimal. 

p.  Minimnya jumlah dokter spesialis yang tersedia . 

q.  Terbatasnya jumlah Rumah Sakit. 

r.  Rendahnya mutu pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat 

s.  Belum meratanya akses pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat. 

t.  Perluasan pemukiman penduduk akibat akan peningkatan 

jumlah penduduk akan mengancam lahan sektor 

pertanian. 

u.  Peningkatan kebutuhan akan lapangan kerja akibat 

pertambahan jumlah penduduk pada tahun 2025 bisa 

meningkatkan jumlah pengangguran dalam masyarakat 

yang berakibat meningkatnya masalah sosial dalam 

masyarakat. 

v.  Perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan 

yang cepat akibat globalisasi apabila tidak diimbangi oleh 

tersedianya para pendidik yang berkualitas dan didukung 

oleh sarana dan prasarana memadai akan menimbulkan 

masalah sosial dalam masyarakat. 

w.  Tingkat kepadatan penduduk yang semakin tinggi dapat 

menyebabkan munculnya permasalahan sosial jika tidak 

diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar 

penduduk seperti kebutuhan sandang, pangan, dan 

papan. 

x.  Eksploitasi berlebihan terhadap perempuan dan anak, 

berkaitan dengan tanggungjawab perempuan, selain 

hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh anak, melayani 

suami, kadang bersama anak juga ikut mencari nafkah di 
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rumah maupun di luar rumah dapat menyebabkan 

rendahnya partisipasi aktif dan respon terhadap kebijakan 

pemerintah sehingga kepentingan mereka tidak 

terakomodasi dan menurunkan peran serta mereka dalam 

proses pembangunan. 

 

6. Proyeksi Keberhasilan 

a.  Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Bondowoso 

untuk menjaga dan meningkatkan kerukunan kehidupan 

beragama dan toleransi dalam beragama, untuk 

meningkatkan kualitas sarana dan prasarana peribadatan, 

dan untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga 

keagamaan untuk peningkatan kesejahteraan umat dan 

masyarakat. 

b.  Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Bondowoso 

yang diwujudkan dalam bentuk dana anggaran yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan 

berbasis sekolah. 

c.  Adanya dukungan lembaga Dewan Pendidikan dan 

Komite Sekolah sebagai stakeholder pengembangan mutu 

pendidikan. 

d.  Angka harapan hidup (AHH) di kabupaten Bondowoso 

yang mengalami peningkatan secara terus-menerus dari 

tahun ketahun yang mencerminkan meningkatnya kualitas 

kesehatan dan kesadaran masyarakat kabupaten 

Bondowoso akan pentingnya kesehatan. Hal ini dapat 

menjadi modal dalam mencapai keberhasilan 

pembangunan di bidang kesehatan bagi masyarakat 

kabupaten Bondowoso dimasa yang akan datang. 
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e.  Peningkatan jumlah sebagian besar sarana dan prasarana 

kesehatan serta jumlah tenaga kesehatan yang ada di 

kabupaten Bondowoso secara terus-menerus dari tahun ke 

tahun. 

f.  Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

kesehatan. 

g.  Meningkatnya jumlah apotek secara terus-menerus. 

h.  Peningkatan yang cukup jumlah tenaga paramedis dan 

penunjang paramedis dari tahun ke tahun. 

i.  Peningkatan sarana pelayanan posyandu  secara terus-

menerus dalam masyarakat. 

j.  Menurunnya Jenis Masalah Sosial yang timbul di 

Kabupaten Bondowoso. 

k.  Meningkatnya kemampuan dalam  mengatasi masalah-

masalah sosial yang timbul dalam masyarakat kabupaten 

Bondowoso pada tahun 2024, yaitu masalah: anak 

terlantar, wanita tuna susila, penyandang cacat bekas 

penyakit kronis, korban kekerasan, korban bencana alam, 

wanita rawan masalah sosial ekonomi, keluarga 

bermasalah sosial psikologis, keluarga fakir miskin, lanjut 

usia terlantar, masyarakat di daerah rawan bencana, 

keluarga berumah tidak layak huni. 

l.  Meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi roda 

penggerak pembangunan dan perekonomian keluarga 

melalui berbagai jenis pekerjaan disektor formal maupun 

informal di Kabupaten Bondowoso. 

 

7. Prediksi kondisi 

a.  Bidang Sosial Budaya 
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1) Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat sebagai 

perwujudan pengamalan agama  serta perlunya 

keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan 

kebangsaan Indonesia 

Ajaran agama mengenai etos kerja, penghargaan pada 

prestasi, dan dorongan mencapai kemajuan belum bisa 

diwujudkan sebagai inspirasi yang mampu 

menggerakkan masyarakat untuk membangun. Bagi 

masyarakat yang telah mengamalkan ajaran agama 

tentunya akan mempengaruhi dan mendorong hati 

nuraninya sehingga dirinya akan peduli terhadap kondisi 

sosial disekitarnya. Namun terkadang karena 

pengamalan dan pemahaman agama yang berlebihan 

justru dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi perilaku 

ekstrem. Oleh karena itu pengamalan agama perlu 

keselarasan serta wawasan kebangsaan Indonesia. 

 

2) Perlunya peningkatan peran serta masyarakat, dunia 

usaha dan industri dalam pembangunan pendidikan. 

Pembangunan pendidikan baik secara kuantitas maupun 

kualitas tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah 

namun juga menjadi kewajiban seluruh masyarakat 

terkait (stakeholder) baik dunia usaha dan dunia industri.  

Dengan meningkatnya peranan stakeholder akan 

meningkatkan jumlah sekolah negeri maupun swasta 

yang berkualitas, dekat dengan tempat tinggalnya dan 

murah/gratis sesuai kondisi keuangan Pemerintah Daerah 

Bondowoso dan wilayah sasaran yang memang 

memerlukannya. 

 



 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025

 

 
BAB II Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah / hal. 59 dari 80 

 

3) Belum terciptanya derajat kesehatan masyarakat yang 

tinggi.  

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat 

tercapai melalui pembangunan fasilitas dan layanan 

kesehatan yang secara cepat, murah, dan mudah 

diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan 

fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan akan 

meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat 

akan pentingnya kesehatan serta perluasan jangkauan 

layanan terhadap masyarakat miskin. 

 

4) Masih perlunya peningkatan pelaksanaan penanganan 

masalah sosial yang timbul dalam masyarakat dengan 

baik 

Peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan 

peningkatan pemenuhan tempat tinggal, dimana 

perluasan pemukinan dapat mengancam sektor 

pertanian. Peningkatan jumlah penduduk akan 

meningkatkan pengangguran jika tidak diimbangi oleh 

ketersediaan lapangan kerja. Perkembangan teknologi 

dan ilmu pengetahuan yang cepat akibat globalisasi 

belum diimbangi para pendidik yang berkualitas dan 

didukung oleh sarana dan prasarana memadai. Tingkat 

kepadatan penduduk yang semakin tinggi dapat 

menyebabkan munculnya permasalahan sosial jika tidak 

diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar 

penduduk seperti kebutuhan sandang, pangan, dan 

papan. 

Penangananan masalah sosial yang timbul masyarakat 

dapat terlaksana dengan baik dapat dilakukan melalui 
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penyelenggaraan pembangunan ekonomi yang dapat 

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa merusak 

lingkungan, serta pemenuhan hak masyarakat untuk 

memperoleh pembangunan perumahan, memperkuat 

sistem jaminan sosial, peningkatan upah tenaga kerja, 

pemerataan hasil pembangunan, ketertiban dan 

keamanan.  

5) Masih perlunya peningkatan kualitas, peran dan posisi 

perempuan dalam pembangunan daerah 

Pelibatan perempuan didalam proses pembangunan di 

masa mendatang sangatlah penting. Pengarusutamaan 

gender memiliki peranan yang sangat penting dalam 

keluarga dan masyarakat. Hal ini mengingat pengaruh 

perempuan didalam rumah tangga, pendidikan anak, 

serta peningkatan ekonomi rumah tangga. Namun 

demikian peningkatan kualitas, peran dan posisi 

perempuan dalam pembangunan dan kesetaraan 

gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak, penguatan kelembagaan pengarusutamaan 

gender serta perlindungan terhadap perempuan dan 

anak merupakan bagian dan kewajiban dari pemerintah 

daerah yang memerlukan perhatian secara khusus.  

 

b.  Bidang Politik 

1) Masih perlunya peningkatan situasi yang kondusif dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

Salah satu agenda penting dalam penyelenggaraan 

ketatanegaraan yang selalu akan dihadapi oleh bangsa 

Indonesia adalah pemilihan umum legislatif, pemilihan 

umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Gubernur 
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dan Wakil Gubernur, Pemilihan Kepala Daerah (Bupati). 

Secara periodik, keseluruhan proses demokratis ini akan 

terulang setiap 5 (lima) tahunan. Dalam sejarah 

demokrasi dan kehidupan politik bangsa Indonesia, sejak 

tahun 2004 pemilihan umum telah diselenggarakan 

secara langsung. Sebagai bagian dari pemerintah pusat, 

peranan pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso 

dalam mempersiapkan proses demokratis tersebut sangat 

penting.  

Beberapa isu penting dalam kaitannya dengan 

kehidupan demokrasi dan politik yang perlu 

mendapatkan perhatian Pemerintah Kabupaten 

Bondowoso adalah pendidikan politik masyarakat dan 

pengembangan wawasan kebangsaan dari masyarakat. 

Melalui pendidikan politik dan pengembangan wawasan 

kebangsaan, situasi yang kondusif dalam kehidupan 

bermasyarakat , berbangsa, dan bernegara yang 

diindikasikan oleh penurunan angka konflik yang terjadi di 

masyarakat diharapkan akan terjadi.  

 

2) Masih perlunya peningkatan kesadaran hukum 

masyarakat dan perwujudan  supremasi hukum. 

Sebagai bagian dari mekanisme politik dan 

demokratisasi, penegakan hukum merupakan hal penting 

yang harus mendapatkan perhatian serius. Upaya 

penegakan hukum tidak saja akan menekan angka 

kriminalitas dan meningkatnya ketertiban umum tetapi 

juga berkaitan dengan perlindungan dan penghormatan 

terhadap hak-hak asasi seluruh anggota masyarakat. 
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Beberapa isu penting yang perlu mendapatkan 

perhatian Pemerintah Bondowoso dalam kaitannya 

dengan hal ini adalah peningkatan wawasan 

kebangsaan, pemeliharaan keamanan oleh masyarakat 

dan ketertiban lingkungan serta pemberian perlindungan 

hukum kepada masyarakat luas. 

 

2.5  PRASARANA DAN SARANA 

1. Permasalahan 

a.  Bertambahnya jumlah penduduk meningkatkan permintaan 

terhadap air, energi listrik dan prasarana jalan. 

b.  Beberapa wilayah khususnya daerah terpencil masih terisolir 

karena minimnya sarana jalan yang masih berupa tanah 

dan dalam kondisi rusak berat sehingga mempersulit akses 

mobilitas masyarakat.  

c.  Kondisi geografis yang lebih banyak daerah pegunungan 

dan perbukitan mempersulit akses baik jalan, pemasangan 

jaringan listrik maupun pemanfaatan air bersih. 

d.  Moda transportasi darat antara lain MPU dan bus AKDP dari 

sisi kuantitas masih terbatas termasuk jumlah trayek yang 

masih terbatas pada daerah tertentu. Dari sisi kualitas antara 

lain dalam hal pelayanan, kondisi MPU/bus yang kurang 

representatif dan multifungsi serta keterlambatan 

pemberangkatan, menjadi kendala utama dalam bidang 

transportasi, sehingga menimbulkan kecenderungan 

meningkatnya moda transportasi kecil lainnya yaitu becak 

dan ojek. Tidak adanya angkutan umum di wilayah 

pedesaan yang multifungsi untuk manusia dan hasil bumi, 

menyebabkan lambatnya mobilitas perdagangan 

masyarakat. 
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e.  Minimnya sarana pendukung transportasi umum yaitu sub 

terminal menyebabkan banyaknya MPU/Bus yang berhenti 

di pinggir jalan pasar sebagai pangkalan sementara 

sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. 

f.  Kurangnya antena relay pemancar untuk stasiun televisi 

sehingga memperlambat akses informasi dan komunikasi. 

 

2. Capaian / Keberhasilan 

a.  Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan bertujuan 

untuk meningkatkan akses masyarakat dalam perekonomian 

dan juga sebagai modal sosial dalam mempererat 

persatuan dan kesatuan daerah. Kualitas jalan di Kabupaten 

Bondowoso pada tahun 2005 menunjukkan kemajuan 

terutama untuk jalan beraspal, begitu halnya dengan jalan 

makadam.  Kualitas jembatan di Kabupaten Bondowoso 

juga menunjukkan kondisi yang cukup memadai. 

b.  Secara geografis, Kabupaten Bondowoso memiliki posisi 

wilayah yang strategis sebagai simpul atau penghubung 

antara Pelabuhan laut dan Pelabuhan udara dari 

Kabupaten sekitarnya yaitu Jember, Situbondo dan 

Banyuwangi, sehingga penguatan infrastruktur jalan dan 

jembatan serta moda transportasi darat menjadi modal 

utama dalam menunjang kelancaran mobilitas ekonomi, 

sosial maupun budaya intra atau antar daerah. 

c.  Ketersediaan stasiun relay atau tower transmisi untuk telepon 

seluler di masing-masing Kecamatan, sehingga memperkuat 

sinyal penggunaan komunikasi telepon seluler. 

d.  Ketersediaan sumberdaya alam yang melimpah secara 

geografis berupa lahan dan mata air utamanya di daerah 
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pegunungan merupakan sumber utama ketersediaan 

pemenuhan air bersih dan sumber energi. 

e.  Pengembangan PLTS dan PLTMH serta sumber energi 

alternatif lainnya didukung oleh potensi wilayah untuk 

pengembangan sumber energi alternatif tersebut. 

Banyaknya ternak sapi merupakan potensi yang dapat 

dijadikan sebagai sumber energi biogas. Disamping itu, 

adanya dukungan dalam mengembangkan desa mandiri 

energi merupakan modal sosial bagi kemandirian 

masyarakat. 

 

3. Proyeksi Peluang 

a.  Secara geografis, Kabupaten Bondowoso memiliki posisi 

wilayah yang strategis yaitu sebagai simpul antara 

Pelabuhan laut dan Pelabuhan udara dari Kabupaten 

sekitarnya yaitu Jember, Situbondo dan Banyuwangi, 

sehingga penguatan infrastruktur jalan dan jembatan serta 

moda transportasi darat menjadi modal utama dalam 

menunjang kelancaran mobilitas ekonomi, sosial maupun 

budaya. 

b.  Pengembangan dan pengaktifan kembali jalur kereta api 

dari Jember menuju Situbondo diharapkan akan lebih 

memperlancar mobilitas masyarakat. 

c.  Terpenuhinya akses jalan, menjadikan Kabupaten 

Bondowoso sebagai pusat pertumbuhan bisnis dan 

pariwisata. 

d.  Pengembangan wisata menjadi peluang bagi perbaikan 

sarana prasarana Kabupaten Bondowoso. 

e.  Pengembangan sistem transportasi yang efisien, efektif, 

terjangkau, ramah lingkungan dan berkelanjutan. 
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f.  Pengembangan sumber energi terbarukan seperti mikro 

hidro, biomassa, biogas, panas bumi, tenaga angin dan 

sumber energi alternatif lainnya. 

 

4. Proyeksi Ancaman 

a.  Besarnya biaya pembangunan infrastruktur menjadi kendala 

utama dalam proses pembangunan dan pemeliharaan 

infrastruktur. 

b.  Terbatasnya APBD dalam alokasi perbaikan dan 

pemeliharaan infrastruktur menjadi kendala dalam 

peningkatan kualitas infrastruktur. 

c.  Tuntutan masyarakat yang makin kritis terhadap perbaikan 

infrastruktur publik. 

d.  Globalisasi dan kemajuan teknologi menuntut adanya 

penyempurnaan dalam pembangunan pos dan informatika 

dan terjadinya konvergensi teknologi informasi dan 

komunikasi. 

e.  Meningkatnya aktivitas masyarakat menyebabkan 

kerawanan munculnya kerusakan lingkungan. 

 

5. Proyeksi Permasalahan 

a.  Sulitnya mengembangkan prasarana perhubungan dan 

sistem transportasi yang disebabkan  oleh kondisi geografis 

dan karakteritik fisik wilayah.  

b.  Keterbatasan pasokan listrik oleh PLN dengan semakin 

meningkatnya jumlah pelanggan industri dan rumah 

tangga. 

c.  Keterbatasan pasokan air bersih oleh PDAM yang belum 

mampu melayani semua kecamatan dan desa. 
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6. Proyeksi Keberhasilan 

a.  Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi yang 

handal dan terintegrasi antarmoda darat, sungai, dan udara 

yang  berbasis pada efisiensi, efektif dan berkeadilan. 

b.  Terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan bagi 

rumah tangga dan dunia usaha. 

c.  Terpenuhinya pasokan air bersih yang berkualitas untuk 

semua masyarakat. 

d.  Tersedianya prasarana dan sarana publik yang handal di 

sektor transportasi, telekomunikasi, transportasi, 

telekomunikasi, fasilitas umum, perumahan, pendidikan dan 

energi.  

 

7. Prediksi kondisi 

a.  Transportasi dan Perhubungan 

1) Belum tertatanya sistem transportasi wilayah yang 

memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar 

moda dan antar wilayah 

Secara geografis, Kabupaten Bondowoso memiliki posisi 

wilayah yang strategis yaitu sebagai simpul antara 

Pelabuhan laut dan Pelabuhan udara dari Kabupaten 

sekitarnya yaitu Jember, Situbondo dan Banyuwangi, 

sehingga penguatan infrastruktur jalan dan jembatan 

serta moda transportasi darat menjadi modal utama 

dalam menunjang kelancaran mobilitas ekonomi, sosial 

maupun budaya. Kondisi tersebut sejalan dengan 

semakin tingginya kebutuhan masyarakat dan tingkat 

mobilitas ekonomi, sosial dan budaya, menyebabkan 

kebutuhan terhadap infrastruktur transportasi jalan, 
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jembatan, angkutan umum dan sarana pendukung 

transportasi perhubungan lainnya semakin meningkat. 

Transportasi darat perlu dikelola dengan melaksanakan 

optimalisasi pelayanan lalulintas pada seluruh jaringan 

jalan yang ada, penerapan sistem lalulintas yang ramah 

lingkungan, hemat energi dan berbudaya dan memiliki 

aksesibilitas tinggi pada pusat-pusat wilayah 

pertumbuhan. 

 

2) Masih rendahnya pelayanan transportasi yang aman, 

nyaman, efisien dan terpadu yang mendukung mobilitas 

penduduk dan barang antara pusat kota dengan 

kawasan perdesaan dan perbatasan 

Sistem transportasi di Kabupaten Bondowoso 

memanfaatkan moda darat meliputi bus besar (kapasitas 

54 tempat duduk), bus sedang (kapasitas 32 tempat 

duduk), dan Mobil Penumpang Umum (MPU). Moda 

transportasi darat antara lain MPU dan bus AKDP dari sisi 

kuantitas masih terbatas termasuk jumlah trayek yang 

masih terbatas pada daerah tertentu. Dari sisi kualitas 

antara lain dalam hal pelayanan, kondisi MPU/bus yang 

kurang representatif dan multifungsi serta keterlambatan 

pemberangkatan. Pengembangan sistem transportasi 

yang efisien, efektif, terjangkau, ramah lingkungan dan 

berkelanjutan 

 

3) Kurang optimalnya pelayanan transportasi darat yang 

menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pusat-

pusat pemasaran, pendidikan dan pariwisata 
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Beberapa wilayah di Kabupaten Bondowoso khususnya 

daerah terpencil masih terisolir karena minimnya sarana 

jalan yang masih berupa tanah dan dalam kondisi rusak 

berat sehingga mempersulit akses mobilitas masyarakat. 

Terpenuhinya akses jalan, menjadikan Kabupaten 

Bondowoso sebagai pusat pertumbuhan bisnis dan 

pariwisata. Pengembangan dan pengaktifan kembali 

jalur kereta api dari Jember menuju Situbondo 

diharapkan juga menjadi salah satu peluang untuk lebih 

memperlancar mobilitas masyarakat. 

 

4) Masih besarnya biaya pembangunan infrastruktur dalam 

proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur 

Terbatasnya APBD dalam alokasi perbaikan dan 

pemeliharaan infrastruktur menjadi kendala dalam 

peningkatan kualitas infrastruktur. Kondisi tersebut belum 

sejalan dengan tuntutan masyarakat yang makin kritis 

terhadap perbaikan infrastruktur publik. 

 

b.  Telekomunikasi dan Informasi 

Masih perlunya penyempurnaan dalam pembangunan 

telekomunikasi dan informasi dan terjadinya konvergensi 

teknologi informasi dan komunikasi dalam menghadapi 

globalisasi 

Globalisasi menuntut adanya kemajuan teknologi seiring 

dengan dinamisasi kebutuhan masyarakat terhadap akses 

informasi dan semakin terintegrasinya peran teknologi 

informasi dan komunikasi. Saat ini, rata-rata penggunaan 

sarana telekomunikasi dan informasi di Kabupaten 

Bondowoso terbesar adalah melalui sambungan telepon 
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baik rumah tangga maupun umum. Sarana wartel 

mengalami penurunan dari 408 unit menjadi 68 unit, hal ini 

sejalan dengan makin meningkatnya telepon rumah. 

Sedangkan untuk kebutuhan telepon seluler mengikuti minat 

masyarakat dan pelayanan operator dan menunjukkan tren 

yang makin meningkat. Kecenderungan penggunaan 

telepon selular mempengaruhi penggunaan telepon umum. 

 

c.  Energi Listrik 

1) Belum meratanya wilayah desa/dusun yang teraliri listrik 

Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk 

menyebabkan permintaan energi listrik dan energi 

alternatif semakin meningkat pula. Saat ini, jumlah 

desa/dusun yang belum teraliri listrik mencapai 246 

wilayah, PLTS 52 dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro 

Hidro (PLTMH) mencapai 7 unit pada tahun 2008. Saat ini 

potensi pengembangan geothermal juga tengah 

menjadi perhatian pemerintah daerah dalam 

mengembangkan sumber energi alternatif. Jumlah dusun 

terbesar yang belum teraliri listrik berada di Kecamatan 

Tapen yaitu ada 38 dusun, diikuti kecamatan lainnya 

seperti Wringin, Cermee, Botolinggo. Kondisi geografis 

yang lebih banyak daerah pegunungan dan perbukitan 

serta komunitas masyarakat yang terpencar-pencar 

mempersulit pembangunan jaringan listrik. 

 

2) Masih perlunya pengembangan sumber energi 

terbarukan seperti mikro hidro, biomassa, biogas, panas 

bumi, tenaga angin dan sumber energi alternatif lainnya 
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Pengembangan PLTS dan PLTMH serta sumber energi 

alternatif lainnya didukung dengan potensi wilayah untuk 

pengembangan sumber energi alternatif tersebut. 

Banyaknya ternak sapi merupakan potensi yang dapat 

dijadikan sebagai sumber energi biogas. Disamping itu, 

adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam 

mengembangkan desa mandiri energi merupakan modal 

sosial bagi kemandirian masyarakat. 

 

d.  Air Bersih 

1) Masih kurangnya pengelolaan dan pemanfaatan 

sumberdaya air secara efisien 

Ketersediaan sumberdaya alam yang melimpah secara 

geografis berupa lahan dan mata air utamanya di 

daerah pegunungan merupakan sumber utama 

ketersediaan pemenuhan air bersih. Relatif rendahnya 

kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sarana 

kesehatan lingkungan dengan masih banyaknya 

masyarakat yang menggunakan sungai sebagai sarana 

mencuci, mandi, buang air besar dan lain-lain. 

Peningkatan partisipasi masyarakat melalui budaya 

pengelolaan air pada tingkatan individu, keluarga, 

maupun komunal sangat penting dalam menjaga 

kontinuitas ketersediaan sumberdaya air bersih. 

 

2) Masih kurangnya pelayanan air bersih untuk memenuhi 

kebutuhan di wilayah perkotaan dan perdesaan 

Kebutuhan pemenuhan air bersih tersebut dipenuhi dari 

sumur gali, sumur pompa tangan dangkal/dalam, 

Perlindungan Mata Air (PMA) dan Perlindungan Air Hujan 
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(PAH). Kendala penyediaan air bersih adalah masih 

terbatasnya cadangan air karena tidak semua 

cadangan air dipenuhi dengan sumur gali, beberapa 

masih menggunakan jaringan perpipaan dari 

pegunungan yang secara teknis masih sulit untuk 

dijangkau. Belum lagi penataan lingkungan karena 

munculya sumur-sumur liar yang menghambat 

pengadaan dan keberlangsungan penyediaan air. 

Kendala anggaran juga menjadi faktor penentu 

pengadaan air. Sedangkan ketersediaan air yang 

dipenuhi PDAM masih terkendala dengan 

pengembangan kapasitas sumberdaya air karena masih 

tingginya biaya investasi dibandingkan penerimaan 

retribusi atas jasa penggunaan sumberdaya air. 

 

3) Kondisi pemanfaatan sarana air bersih masih belum 

merata di seluruh wilayah.  

Pelayanan air bersih di Kabupaten Bondowoso untuk 

perkotaan dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM), sedangkan untuk pedesaan dipenuhi 

dengan prasarana air bersih pedesaan yang dikelola 

oleh masyarakat secara swadaya.  

Pelayanan di bidang air bersih yang dilakukan oleh 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sudah mencakup 

16 kecamatan dari 23 kecamatan yang ada di 

Kabupaten Bondowoso. Kecamatan yang belum 

terlayani air bersih oleh PDAM adalah Kecamatan 

Grujugan, Taman Krocok, Binakal, Botolinggo, Sempol, 

Cermee dan Jambesari. 
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4) Masih belum optimalnya usaha pemanfaatan air melalui 

pengembangan sumber energi mikro, budidaya 

perikanan, maupun untuk tujuan wisata 

Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan makin 

meningkatnya kegiatan pembangunan masyarakat, 

menyebabkan kebutuhan terhadap sumberdaya air 

semakin meningkat pula. Dalam upaya untuk menjaga 

kelangsungan sumberdaya air secara optimal baik untuk 

kebutuhan sehari-hari, penting pula adanya 

pemanfaatan air secara optimal melalui pengembangan 

sumber energi mikro, budidaya dan wisata sehingga 

fungsi air selain memiliki fungsi ekonomis juga memiliki 

fungsi sosial. 

 

e.  Drainase, Permukiman dan Perumahan, Persampahan 

1) Masih perlunya pengembangan prasarana dasar 

perumahan dan permukiman yang terpadu dengan 

memperhatikan tata ruang yang telah ditetapkan 

Pengembangan permukiman perdesaan di Kabupaten 

Bondowoso diarahkan pada daerah yang memiliki 

keterbatasan aksesibilitas, sarana dan prasarana 

penunjang. Persebaran permukiman tersebut cenderung 

berlokasi di sekitar ibukota kecamatan meliputi 

permukiman pusat perdesaan, permukiman pada pusat 

dusun (pedukuhan), dan permukiman perdesaan. 

Penataan perumahan dan permukiman di perdesaan 

dan perkotaan yang terintegrasi dengan 

pengembangan pusat kegiatan ekonomi 
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2) Masih perlunya upaya mendorong kepedulian 

masyarakat terhadap pengelolaan sampah secara 

mandiri 

Perkembangan perumahan dan permukiman 

mengakibatkan meningkatnya jumlah sampah dan 

limbah yang dihasilkan. Saat ini masih banyak limbah cair 

industri yang dibuang langsung ke sistem air limbah 

terpusat atau ke lingkungan sekitar tanpa ada 

pengolahan. Pengelolaan sampah belum seperti yang 

diharapkan karena pelayanan pengangkutan sampah ke 

Tempat Pembuangan akhir (TPA) masih rendah. 

 

3) Masih perlunya penataan dan pemeliharaan sistem 

drainase dengan mendorong dibuatnya sumur-sumur 

resapan sebagai imbuhan terhadap air tanah 

Permasalahan pembangunan sampah dan drainase, 

antara lain meningkatnya pencemaran lingkungan dan 

jumlah sampah; makin terbatasnya lahan tempat 

pembuangan akhir; tidak berfungsinya saluran drainase 

sebagai pematus air hujan. 

 

f.  Irigasi 

Masih perlunya penataan sistem irigasi dan pengairan yang 

dapat mendukung pembangunan pertanian 

Pengembangan jaringan irigasi diarahkan untuk 

peningkatan produktivitas lahan dalam rangka mendukung 

program ketahanan pangan. Optimalisasi kelembagaan 

yang mengatur pengelolaan irigasi dan pengairan sangat 

penting yang didukung oleh kerjasama pemerintah dan 

swasta dalam pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi 
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jaringan irigasi dan pengairan, serta prasarana dan sarana 

pendukung lainnya. 

 

2.6  PEMERINTAHAN 

1. Permasalahan 

a.  Secara kelembagaan, tata kerja dan organisasi di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah 

ditetapkan oleh dan merujuk pada payung hukum yang 

ada. Secara yuridis formal, Kabupaten Bondowoso 

dibentuk dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten 

Bondowoso dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 

II  (DPRD II) telah menetapkan enam Peraturan Daerah 

(Perda) pada tahun 2008 yang berkaitan dengan tata 

kerja dan organisasi SKPD (Satuan Kerja Perangkat 

Daerah). 

b.  Jumlah aparatur mengalami pertumbuhan yang signifikan 

pada periode 2000-2005, yakni rata-rata 27,39% per tahun. 

Perkembangan ini mengindikasikan bahwa lingkup kerja 

dan pelayanan umum yang diberikan oleh Pemkab 

Bondowoso menunjukkan kecenderungan yang 

meningkat. 

c.  Berdasarkan pada jenjang atau latar belakang 

pendidikan, komposisi aparatur Pemkab Bondowoso 

mengalami dinamika yang selaras dengan tuntuan 

kemampuan pelayanan, dimana pada tahun 2005 lebih 

dari 60% dari aparatur pemerintah daerah berkualifikasi 

pendidikan tinggi. 
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d.  Secara potensial, aparatur Pemkab Bondowoso ditopang 

oleh aparatur yang relatif berusia produktif yang didukung 

oleh kaderisasi dalam jabatan di lingkungan Pemkab 

Bondowoso telah berjalan dengan baik (dimana pada 

2005 sekitar  85% adalah aparatur dengan Golongan 

Kepangkatan II dan III). 

e.  Kegiatan pelayanan umum lainnya yang dilakukan oleh 

Pemkab Bondowoso adalah pelayanan di tingkat 

kecamatan/kelurahan/desa dan pelayanan sosial dasar. 

Secara umum, kegiatan pelayanan di tingkat 

kecamatan/kelurahan/desa dan program sosial dasar 

perlu terus ditingkatkan.  

 

2. Capaian / Keberhasilan 

a.  Adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja Bupati 

dan Wakil Bupati 

b.  Kemampuan aparatur daerah dalam pemeliharaan dan 

pengamanan aset daerah 

c.  Meningkatnya upaya untuk penegakan hukum yang lebih 

kondusif. 

d.  Meningkatnya kemampuan aparatur daerah dalam 

menjalankan aktivitas pemerintahan daerah yang otonom. 

e.  Meningkatnya kompetensi dan kapasitas lembaga 

perwakilan daerah dalam menyerap dan menyalurkan 

asipirasi masyarakat 

f.  meningkatnya ketertiban pelaksanaan pengelolaan 

keuangan daerah, yang diukur dalam bentuk ketepatan 

waktu penyusunan APBD, tersedianya buku pedoman 

pelaksanaan APBD, dan ketercapaian target Penerimaan 

Pajak dan Retribusi Daerah. 
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g.  Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan 

pembangunan dan sistem pengawasan internal 

h.  meningkatnya kompetensi tenaga pemeriksa dan aparatur 

pengawasan serta, yang diindikasikan oleh jumlah aparatur 

yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi 

i.  meningkatnya kapasitas aparatur daerah dan program 

pembinaan dan pengembangan aparatur  yang 

diindikasikan oleh jumlah diklat yang diikui oleh aparatur dan 

jumlah penerbitan dokumen kepegawaian. 

j.  Meningkatnya kualitas pelaksanaan program optimalisasi 

program pelayanan perizinan 

k.  Meningkatnya kemampuan kecamatan dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

 

3. Proyeksi Peluang 

a.  Kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan otonomi 

yang lebih luas kepada daerah memungkin Pemerintah 

Kabupaten Bondowoso untuk berkinerja secara lebih baik 

b.  Tersedianya lembaga-lembaga pendidikan formal maupun 

non formal (dalam bentuk pendidikan dan pelatihan) baik 

yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun 

lembaga pendidikan yang dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan kualitas aparatur Pemkab Bondowoso. 

c.  Terbukanya peluang untuk melakukan kerjasama baik 

secara regional maupun nasional dengan Pemerintah 

daerah lainnya untuk mengembangkan Kabupaten 

Bondowoso secara lebih maksimal. 

d.  Potensi daerah Bondowoso di bidang pariwisata dan 

pertanian yang cukup besar yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah 
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e.  Tersedianya potensi suplay yang memadai untuk 

mendapatkan calon aparatur pemerintah daerah yang 

berkualitas. 

 

4. Proyeksi Ancaman 

a.  Semakin besarnya beban pembangunan nasional akan 

menyebabkan pengurangan dana ke daerah. Hal ini akan 

menyebabkan beban pemerintah daerah semakin 

meningkat. 

b.  Keinginan pemerintah pusat untuk memberantas KKN secara 

menyeluruh menyebabkan roda pemerintahan daerah 

tertekan karena adanya ketakutan aparatur untuk 

mengambil keputusan secara akurat. Aparatur pemerintah 

daerah cenderung untuk bekerja secara aman yang 

mengakibatkan beberapa program tidak dapat 

terselenggara dengan maksimal. 

c.  Persaingan bebas dan perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi yang semakin menggejala masih 

menghambat akselerasi kemajuan daerah Bondowoso. 

d.  Rendahnya kemampuan masyarakat Bondowoso untuk 

meresponsi berbagai program inovasi, rekayasa sosial dan 

pengentasan kemiskinan dari pemerintah. 

 

5. Proyeksi Permasalahan 

a.  Kemampuan aparatur Pemkab Bondowoso dalam hal 

penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang 

relevan dengan bidang pelayanan publik, terutama 

aparatur yang di garda depan pelayanan publik, masih 

perlu ditingkatkan. 
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b.  Perlunya peningkatan pada kemampuan aparatur Pemkab 

Bondowoso di bidang pelayanan umum perlu ditingkatkan 

untuk menghasilkan peraturan daerah yang inovatif yang 

kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan seluruh aspek 

kehidupan masyarakat Bondowoso. 

c.  Masih minimnya fasilitas/sarana pelayanan umum yang 

memberikan kenyamanan, kecepatan, dan kepuasan untuk 

para pengguna jasa pelayanan publik. 

d.  Perlunya peningkatan koordinasi antar SKPD sehingga tata 

kelola pemerintahan yang integratif, koordinatif, bersih, dan 

berwibawa dapat tercapai.  

e.  Belum terwujudnya secara maksimal tata kelola 

pemerintahan yang baik (good local governance). 

 

6. Proyeksi Keberhasilan 

a.  Aparatur Pemkab Bondowoso memiliki kemampuan untuk 

melakukan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya. 

b.  Latar belakang pendidikan dan jenjang kepangkatan 

aparatur secara umum merupakan potensi yang besar untuk 

peningkatan kualitas pelayanan umum. 

c.  Tumbuhnya keinginan kuat untuk menumbuhkan budaya 

kerja yang transparan, bersih, dan unggul di kalangan 

aparatur. 

d.  Kesadaran aparatur yang cukup baik tentang bagaimana 

memanfaatkan situasi di era globalisasi dan persaingan 

bebas untuk kepentingan pembangunan daerah. 
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7. Prediksi kondisi 

a.  Masih perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan  

pemerintahan  

Perwujudan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang 

meningkat dapat dilakukan melalui pemantapan struktur 

organisasi dan tata kerja pemerintah kabupaten yang efektif 

dan efisien, penyediaan sarana dan  prasarana 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan 

mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas,  peningkatan  

pengelolaan administrasi  keuangan daerah, dan 

pengembangan sistem akuntabilitas instansi pemerintah.  

 

b.  Masih perlunya peningkatan kualitas SDM aparatur  

Unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahaan 

yang baik adalah dukungan Sumber Daya Manusia aparatur 

yang memadai. Untuk itu, upaya peningkatan SDM aparatur 

di lingkungan Pemerintah Bondowoso perlu mendapatkan 

perhatian secara terus menerus. Upaya-upaya yang dapat 

dilaksanakan antara lain adalah pembinaan dan 

pengembangan aparatur melalui berbagai jalur pendidikan 

dan pelatihan, baik yang bersifat formal, non formal, 

kedinasan, maupun non kedinasan.  

 

c.  Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik 

bidang Pemerintahan Umum  

Pelayanan publik merupakan bagian terpenting yang perlu 

mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan kegiatan 

bidang pemerintahan umum. Beberapa isu strategik yang 

berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik adalah 

peningkatan administrasi sistem kependudukan dan 
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pelayanan catatan sipil,  peningkatan kesadaran 

masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku serta 

penyederhanaan prosedur perizinan,  penciptaan iklim 

keterbukaan, penyebaran informasi secara cepat dan tepat 

serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan 

kepada masyarakat,  peningkatan penataan kearsipan 

daerah, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan 

administrasi di Desa dan Kecamatan. 

 

d.  Masih perlunya peningkatan partisipasi (aksesibilitas) 

masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik 

Perwujudan partisipasi (aksesibilitas) masyarakat dalam 

pengambilan kebijakan publik dapat didorong melalui 

pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Lembaga 

Perwakilan Daerah. Realisasi pemberdayaan dan 

peningkatan kepasitas Lembaga Perwakilan Daerah dapat 

terwujud melalui peningkatan kemampuan Lembaga 

Perwakilan Daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat 

dan peningkatan kualitas dukungan sarana dan prasarana.  

e.  Masih perlunya perwujudan profesionalisme dan kinerja 

yang memenuhi syarat penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik. 

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di 

Kabupaten Bondowoso, penyelenggaraan pemerintahan 

harus diarahkan pada profesionalisme dan kinerja yang 

maksimal. Secara umum, tata kelola pemerintahan yang 

baik (good local governance) merupakan tujuan akhir yang 

ingin dicapai dalam kurun waktu RPJPD dalam rangka untuk 

mewujudkan profesionalisme dan peningkatan kinerja 

pemerintah daerah.  



 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 

 

 
BAB III  Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah / hal.  1 dari 62 

 

 
BAB III 

VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH 
KABUPATEN BONDOWOSO 

TAHUN 2005 – 2025 
 
 
 

3.1. VISI PEMBANGUNAN KABUPATEN BONDOWOSO 

 

Visi adalah sebuah cita-cita luhur yang diharapkan sebagai arahan  

dan tujuan dari suatu entitas. Dalam suatu pemerintahan, visi diartikan 

sebagai angan-angan luhur yang menjadi arah dan tujuan utama 

yang hendak dicapai sebagai pengejawantahan kehendak rakyat. 

Visi pembangunan Kabupaten Bondowoso tahun 2005-2025 dibangun 

atas dasar kondisi dan potensi Kabupaten Bondowoso saat ini, 

dengan mempertimbangkan tantangan yang akan dihadapi hingga 

tahun 2025. Disamping itu juga memperhatikan Visi Pembangunan 

Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, maka Visi 

Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2005–2025 adalah: 

 

“MEWUJUDKAN KABUPATEN BONDOWOSO SEBAGAI KAWASAN 

AGRIBISNIS YANG MAJU, RELIGIUS, ADIL DAN MAKMUR” 

 

Visi Pemerintah Kabupaten Bondowoso 2005-2025 ini dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan yang selaras dengan tujuan pembangunan 

nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur; 

serta tujuan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang menitik-beratkan 

pada agribisnis. Di dalam implementasinya, untuk mewujudkan 

Kabupaten Bondowoso yang maju, adil dan makmur harus diwarnai 

dengan nuansa religius melalui sektor pertanian sebagai andalannya.  
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3.2. MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN BONDOWOSO 

 

Misi dibangun bertujuan untuk mencapai visi yang dicita-citakan. 

Adapun misi yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso 

tahun 2005-2025 sebagai berikut: 

 

1. Mewujudkan Tata Kelola Lingkungan Hidup Secara Seimbang dan 

Berkelanjutan 

Maksudnya adalah di dalam upaya untuk mencapai kemakmuran 

mempertimbangkan budaya masyarakat yang hidup dalam 

wilayah agraris berdampingan dengan kearifan lokal (local genius) 

yang senantiasa mempertimbangan keseimbangan kehidupan. 

 

2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi  

berbasis agribisnis yang berdaya saing dan mandiri secara 

berkelanjutan 

Maksudnya adalah terwujudnya penataan dan pemberdayan 

sumberdaya ekonomi yang ada seoptimal mungkin untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan 

keberlanjutan kinerja pembangunan yang kompetitif dengan 

daerah lain untuk mewujudkan kamandirian masyarakat tanpa 

penggerusan kualitas lingkungan dan budaya pertanian yang 

ada. 

 

3. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi secara lebih merata dan 

berkeadilan 

Pertumbuhan ekonomi sebagai syarat penggerak ekonomi rakyat 

dengan berbasis pengembangan potensi pertanian yang 

melimpah untuk memperkokoh sektor non pertanian. 
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Pengembangan ekonomi daerah diarahkan pada pemerataan 

akses sumber daya ekonomi, kemitraan antar-pelaku ekonomi, 

pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal, melibatkan seluruh 

masyarakat (partisipasi) dalam rangka peningkatan penyerapan 

tenaga kerja dan pengurangan penduduk miskin. 

 

4. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan 

berakhlak mulia 

Maksudnya adalah terbentuknya SDM yang berkualitas melalui 

pemerataan kesempatan memperoleh  pendidikan dan 

peningkatan kualitas pendidikan serta perbaikan bidang 

kesehatan dan peningkatan pemahaman dan pengamalan 

ajaran agama. 

 

5. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Untuk 

Meningkatkan Kualitas Hidup 

Maksudnya adalah di dalam upaya meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat perlu ditopang oleh akses untuk mendapatkan 

layanan kesehatan yang memadai, mengurangi kesenjangan 

sosial, kemiskinan, penganguran dan penanganan sosial yang 

terarah kepada kegiatan produktif. 

 

6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal, mandiri, 

inovatif, berdaya saing dan berwawasan lingkungan 

Maksudnya adalah di dalam upaya untuk mencapai kemakmuran 

didukung oleh peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan 

prasarana melalui partisipasi aktif masyarakat secara mandiri, 

inovatif dan berwawasan lingkungan. 
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7. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang berbudaya kerja 

transparan, partisipatif, bersih, akuntabel, profesional, dan unggul. 

Maksudnya adalah terwujudnya tata kelola  pemerintahan yang 

memberikan akses kepada masyarakat terhadap program dan 

kebijakan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat 

yang berkepentingan untuk ikut serta dalam proses perumusan 

dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang 

diperuntukkan bagi masyarakat, menjunjung tinggi supremasi 

hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku 

kepentingan, yang berprinsip pada kemampuan dan 

profesionalitas serta kompetensi sumber daya aparatur, dan yang 

mampu dan berkomitmen untuk pengurangan kesenjangan dan 

kemajuan ekonomi masyarakat. 

 

 

3.3. ARAH PEMBANGUNAN KABUPATEN BONDOWOSO 2005-2025 

 

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bondowoso  tahun 

2005 – 2025 adalah mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan 

makmur, selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang 

nasional dan Provinsi Jawa Timur. Masyarakat yang maju, adil dan 

makmur ini adalah penggambaran dari situasi masyarakat yang 

hidup dalam pertumbuhan dan  pemerataan pembangunan di 

seluruh Kabupaten Bondowoso dengan stabilitas kondisi dan situasi 

yang terus terjaga. 

 

1. Arah kebijakan misi Mewujudkan Tata Kelola Lingkungan Hidup 

Secara Seimbang dan Berkelanjutan, meliputi : 
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a. Pengembangan Sumber Daya Alam Hayati diarahkan untuk 

peningkatan nilai tambah serta pelestarian keanekaragaman 

hayati 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Identifikasi dan inventarisasi potensi SDA Hayati  

2) Pemanfaatan potensi SDA Hayati  

3) Pengembangan Plasma Nutfah spesifik lokal  

4) Pengembangan Plasma Nutfah spesifik lokal dan 

perlindungan dari klaim pihak lain (Hak Patent) serta 

peningkatan nilai tambah  

5) Konservasi dan rehabilitasi SDA Hayati  

 

b. Pengembangan Energi diarahkan menuju pemenuhan, 

pemeratan distribusi energi dan Pengembangan pemanfaatan 

sumber energi alternatif yang ramah lingkungan 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Pemenuhan dan Pemerataan Distribusi Energi  

2) Pengembangan, Peningkatan pengembangan serta 

pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan  

3) Optimalisasi pengembangan serta pemanfaatan energi 

alternatif yang ramah lingkungan menuju mandiri energi 

 

c. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Terbarukan diarahkan pada  

rehabilitasi paska eksploitasi, pemulihan daya dukung alam 

serta kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat melalui manajemen pengelolaan yang baik 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 
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1) Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan 

penanganan pencemaran dan perusakan terhadap SDA 

Terbarukan  

2) Inovasi Pendayagunaan SDA Terbarukan secara optimal dan 

berkelanjutan 

3) Identifikasi dan inventarisasi potensi pencemaran, perusakan 

terhadap SDA terbarukan (Tanah dan Lahan, Udara, Hutan 

dan Vegetasi)  

4) Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan perundang-

undangan tentang SDA terbarukan  

5) Peningkatan Kawasan konservasi SDA Terbarukan melalui 

pemberdayaan masyarakat  

6) Pencegahan dan pengawasan terjadinya pencemaran dan 

perusakan terhadap SDA Terbarukan  

7) Penataan Kelembagaan pemanfaatan, pemantauan dan 

pengendalian SDA terbarukan  

8) Rehabilitasi dan pemulihan bagi SDA terbarukan  

 

d. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Tak Terbarukan diarahkan 

pada  rehabilitasi paska eksploitasi, pemulihan daya dukung 

alam serta kelestarian lingkungan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat melalui manajemen pengelolaan 

yang baik 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Identifikasi potensi SDA tak terbarukan 

2) Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan 

penanganan pencemaran dan perusakan terhadap SDA 

tak Terbarukan  
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3) Peningkatan Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan 

penanggulangan pencemaran dan perusakan terhadap 

SDA tak Terbarukan  

4) Inovasi Pendayagunaan SDA tak Terbarukan secara optimal, 

bernilai tambah dan berkelanjutan 

5) Identifikasi dan inventarisasi potensi pencemaran, perusakan 

terhadap SDA tak terbarukan  

6) Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan perundang-

undangan tentang SDA tak terbarukan  

7) Pelestarian fungsi daerah tangkapan air dan peningkatan 

luasan kawasan hijau 

8) Penataan Kelembagaan pemanfaatan, pemantauan dan 

pengendalian SDA tak terbarukan  

9) Peningkatan Kawasan konservasi SDA tak Terbarukan dan 

pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi eksploitasi  

10) Pengelolaan danau/situ/embung dan pengendalian DAS 

11) Peningkatan Pengelolaan danau/situ/embung dan 

pengendalian DAS 

12) Rehabilitasi dan pemulihan kawasan pasca eksploitasi SDA 

tak terbarukan 

    

e. Penanganan Kebencanaan diarahkan pada upaya penerapan  

prosedur baku mitigasi, penanggulangan tanggap darurat 

paska bencana serta pengurangan resiko terhadap bencana 

alam 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Peningkatan Kemampuan Pemerintah dan Masyarakat 

dalam penanganan pasca bencana alam  
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2) Peningkatan upaya dan koordinasi pencegahan terjadinya 

bencana alam 

3) Pengembangan sistem deteksi dini bencana alam melalui 

sistem informasi kewaspadaan terhadap wilayah rentan dan 

rawan bencana 

4) Peningkatan Kepedulian Masyarakat terhadap informasi 

kewaspadaan wilayah rentan dan rawan bencana 

5) Peningkatan kepedulian masyarakat yang tanggap 

terhadap bencana dari responsif menjadi pengurangan 

resiko bencana 

6) Penguatan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan 

lingkungan hidup 

7) Penataan Kelembagaan Kebencanaan  

8) Peningkatan inovasi sistem deteksi dini terhadap bencana 

alam 

 

2. Arah kebijakan misi Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber 

daya ekonomi  berbasis agribisnis yang berdaya saing dan 

mandiri secara berkelanjutan, meliputi : 

 

a. Pengembangan Sumberdaya Agrobisnis diarahkan pada 

pemanfaatan dan penerapan teknologi budidaya, teknologi 

produksi guna peningkatan nilai tambah dan daya saing 

produk agribisnis 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Pengembangan komoditas unggulan daerah  

2) Peningkatan penerapan teknologi budidaya, teknologi 

produksi serta teknologi pasca panen dan pengolahan  
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3) Peningkatan, Penguatan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana pertanian 

4) Peningkatan pengawasan tata niaga dan jaminan 

penyediaan sarana produksi pertanian tepat waktu dan 

jumlah dengan harga terjangkau  

5) Revitalisasi lembaga penyuluhan  

6) Peningkatan kemampuan petani dan penguatan 

kelembagaan petani  

7) Peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM Penyuluh  

8) Pengembangan sarana dan Prasarana penyuluh serta 

peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM Penyuluh  

9) Peningkatan penerapan hasil rekayasa dan inovasi teknologi 

yang bertujuan rehabilitasi lahan pertanian dan efisiensi 

penggunaan air  

 

b. Pengembangan Sistem Agrobisnis diarahkan pada 

pengembangan hubungan subsistem hulu dan subsistem hilir 

dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi agrobisnis 

sehingga memiliki daya saing dalam memenuhi kebutuhan 

pasar 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Peningkatan produksi komoditi pertanian dalam lingkup luas 

dalam rangka mendukung program nasional dan 

ketahanan pangan  

2) Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan 

potensi kewilayahan dan konsep pengembangan agribisnis 

3) Pengembangan kuantitas dan kualitas produk pertanian 

dalam menjamin kontinyuitas dan peningkatan nilai tambah 
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dan daya saing produk untuk pemenuhan pasar serta 

ketahanan pangan secara berkelanjutan 

4) Peningkatan sistem informasi produksi dan informasi pasar  

5) Peningkatan kuantitas dan kualitas produk pertanian   

6) Penguatan agribisnis berbasis keunggulan komparatif 

menuju keunggulan kompetitif 

7) Menyediakan tempat pemasaran hasil pertanian berbasis 

agrobisnis secara terpadu 

8) Penguatan dan pengembangan akses pasar dan 

permodalan  

9) Pemanfaatan, optimalisasi hutan lestari untuk diversifikasi 

usaha dan mendukung produksi pangan   

10) Pengembangan, penguasaan sistem informasi produksi dan 

informasi pasar   

 

3. Arah kebijakan misi Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi secara 

lebih merata dan berkeadilan, meliputi : 

 

a. Penataan Struktur Industri diarahkan pada pengembangan 

industri berbasis industri kecil dan menengah melalui kerjasama 

kemitraan dengan industri lokal 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Penataan struktur industri berbasis industri kecil dan 

menengah 

2) Pengembangan, Penguatan, Pemantapan industri kecil dan 

menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri   

3) Pengembangan sentra-sentra industri lokal potensial  

4) Penyediaan, Pengembangan sarana dan prasarana bagi 

klaster industri  
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5) Peningkatan kapasitas Iptek produksi bagi industri kecil dan 

menengah  

 

b. Optimalisasi Perdagangan diarahkan pada peningkatan sistem 

distribusi dan informasi pasar dalam rangka menjamin 

ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan 

harga terjangkau serta memberi perlindungan konsumen 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Pengembangan, Penguatan sistem informasi pasar  

2) Pemantauan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok 

masyarakat 

3) Peningkatan perlindungan konsumen dan produsen 

 

c. Peningkatan Peran Lembaga Penunjang Ekonomi diarahkan 

untuk peningkatan peran serta lembaga keuangan dan 

perbankan dalam penyediaan permodalan bagi koperasi dan 

UMKM 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM 

2) Fasilitasi penjaminan kredit dari lembaga keuangan dan 

perbankan terhadap koperasi dan UMKM  

 

d. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM diarahkan pada 

penumbuhan wirausaha baru, penguatan wirausaha serta 

kelembagaan ekonomi pedesaan dan diversifikasi usaha 

berbasis agribisnis dalam iklim usaha yang kondusif 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 
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1) Peningkatan kualitas kelembagaan, kompetensi SDM 

koperasi dan UMKM 

2) Penumbuhan dan penguatan wirausaha berbasis agribisnis 

untuk memberikan kontribusi terhadap penciptaan 

lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing  

3) Peningkatan iklim usaha yang kondusif  

4) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 

UMKM  

5) Fasilitasi kerjasama kemitraan koperasi dan UMKM dengan 

dunia usaha yang lebih besar  

 

e. Peningkatan Investasi diarahkan untuk meningkatkan daya tarik 

investasi dengan pembangunan infrastruktur ekonomi dan 

penyederhanaan sistem pelayanan investasi dan perijinan 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Pelaksanaan, Optimalisasi pelayanan perijinan dan investasi 

satu pintu  

2) Pengembangan pelayanan perijinan dan investasi satu pintu 

berbasis teknologi Informasi  

3) Peningkatan investasi   

4) Peningkatan investasi di bidang agrobisnis/agroindustri  

5) Peningkatan dan perbaikan ketersediaan infrastruktur 

penunjang investasi 

6) Peningkatan Promosi untuk mendukung Investasi di bidang 

agrobisnis/agroindustri 

 

f. Pengembangan Pariwisata diarahkan untuk pengembangan 

jenis dan kualitas produk-produk wisata khususnya wisata alam, 

ekowisata dan agrowisata dengan meningkatkan 
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pengembangan sarana/prasarana obyek daya tarik wisata 

dan efektifitas kelembagaan promosi pariwisata untuk 

meningkatkan jumlah dan lama tinggal kunjungan wisata baik 

asing maupun domestik 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Pengembangan dan revitalisasi obyek wisata  

2) Pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal, wisata 

alam, ekowisata dan agrowisata  

3) Promosi, Peningkatan Promosi pariwisata daerah  

4) Peningkatan daya saing antar destinasi pariwisata  

5) Peningkatan SDM Pariwisata  

6) Penataan infrastruktur pendukung kepariwisataan sebagai 

basis ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi wilayah  

7) Peningkatan pelayanan dan perlindungan wisatawan 

 

4. Arah kebijakan misi Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang handal dan berakhlak mulia, meliputi : 

 

a. Pembangunan Pendidikan diarahkan untuk mewujudkan  

perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan serta kualitas pelayanan pendidikan untuk 

menghasilkan lulusan yang ahli, mampu, dan terampil guna 

mendukung terwujudnya pembangunan masyarakat 

Bondowoso yang berdaya saing dan bermartabat sehingga 

mampu bersaing dalam era global. 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Pemberantasan buta aksara  
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2) Perluasan, Pengembangan perluasan dan pemerataan 

akses pendidikan serta penuntasan wajib belajar dikdasmen 

9 tahun  

3) Pengembangan perluasan dan pemerataan akses 

pendidikan serta penuntasan wajib belajar dikmen 12 tahun 

4) Peningkatan Kuantitas pendidikan SMK dan kemitraan 

dengan dunia usaha 

5) Peningkatan pendidikan menengah dan luar biasa  

6) Peningkatan jumlah sekolah negeri maupun swasta yang 

berkualitas, dekat dengan tempat tinggalnya dan 

murah/gratis sesuai kemampuan anggaran Pemerintah 

Kabupaten Bondowoso dan wilayah sasaran prioritas  

7) Penyediaan dan peningkatan mutu sarana prasarana 

pendidikan dan pemenuhan alat bantu pendidikan  

8) Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan SMK berbasis 

agrobisnis dan mengutamakan kemitraan (Link and Match) 

dengan dunia usaha khususnya agrobisnis 

9) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidikan 

dan penyempurnaan manajemen  pelayanan pendidikan 

10) Pengembangan perluasan dan pemerataan akses 

pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal 

maupun non formal  

11) Pengembangan budaya baca dan pembinaan 

perpustakaan  

12) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan 

menyertakan muatan kurikulum agrobisnis  

  

b. Pembangunan Kehidupan Beragama diarahkan untuk 

memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan 
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moral dan etika, serta pembentukan akhlak mulia dan memiliki 

etos kerja yang tinggi 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Peningkatan peran serta lembaga keagamaan dalam 

pembinaan kerukunan internal dan antar umat beragama 

2) Peningkatan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan 

dan pelayanan kehidupan beragama  

3) Pemberdayaan lembaga keagamaan dalam rangka 

pemberdayaan umat beragama dan peningkatan kualitas 

SDM  

4) Peningkatan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan 

dan pelayanan kehidupan beragama  

5) Peningkatan dan perluasan aspek kepemimpinan 

keagamaan yang memiliki keandalan good character  

 

c. Pembangunan Seni dan Kebudayaan diarahkan pada 

penerapan nilai-nilai seni dan budaya yang mampu 

mewujudkan kepedulian sosial masyarakat dan menjadi 

kekuatan pendorong mencapai kesejahteraan masyarakat 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Pengelolaan keragaman seni dan budaya lokal dan 

tradisional sebagai aset intelektual, pendidikan dan ilmu 

pengetahuan  

2) Pelestarian dan pengembangan budaya-budaya relegius  

3) Penanaman nilai-nilai budaya religius pada masyarakat 

khususnya generasi muda  
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d. Pembangunan Pemuda dan Olahraga diarahkan pada 

peningkatan kualitas SDM yang memiliki wawasan serta 

karakter kebangsaan (Nation Building) 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Pendidikan  dan pelatihan ketrampilan pemuda  

2) Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda  

3) Peningkatan prestasi olahraga secara berjenjang  

4) Pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga  

 

e. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak diarahkan 

pada terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan, 

menjamin kondisi yang wajar bagi tumbuh kembang anak serta 

perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan 

diskriminasi 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di segala 

bidang 

2) Pencegahan trafficking dengan pemberdayaan ekonomi 

perempuan  

3) Pencegahan trafficking dengan pemberdayaan ekonomi 

perempuan di bidang agrobisnis  

4) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 

dan anak 

5) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan 

Anak 
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5. Arah kebijakan misi Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar 

Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup, meliputi : 

 

a. Pembangunan Kesehatan diarahkan pada terwujudnya 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan menjamin 

pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh layanan 

kesehatan yang cepat, murah dan berkualitas 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas SDM, 

sarana dan prasarana pelayanan kesehatan 

2) Meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk 

mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, 

dalam bentuk peningkatan pemerataan jangkauan 

pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas sarana dan 

prasarana 

3) Mewujudkan keseimbangan/kesesuaian antara 

ketersediaan sarana dan prasarana, SDM, tenaga, sistem 

dan prosedur pelayanan kesehatan dengan kebutuhan 

masyarakat yang mendorong terlaksananya pelayanan 

kesehatan yang optimal kepada masyarakat  

4) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan yang berkualitas 

5) Mewujudkan tersusunnya sistem dan prosedur pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat yang mengarah pada 

peningkatan mutu pelayanan publik di bidang kesehatan  

6) Peningkatan Promosi kesehatan  

7) Peningkatan kesehatan ibu dan anak  
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8) Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi terutama 

remaja dan pelayanan keluarga berencana  

9) Peningkatan Gizi Masyarakat  

 

b. Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mewujudkan 

struktur kependudukan yang berkualitas melalui pengendalian 

laju pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan daya 

dukung ekonomi dalam rangka terwujudnya keluarga sejahtera 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang 

mudah dan terjangkau serta mendorong tersedianya data 

dan informasi penduduk yang akurat menuju tertib 

administrasi kependudukan.  

2) Pengendalian mobilitas penduduk dengan pemerataan 

lapangan pekerjaan di seluruh wilayah  

3) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan 

peningkatan kesadaran keluarga kecil berkualitas  

4) Penataan persebaran penduduk yang seimbang ditiap 

wilayah berdasarkan klaster spasial   

 

c. Pembangunan Ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan 

tenaga kerja yang mandiri, produktif, berdaya saing dengan 

memperhatikan aspek perlindungan bagi tenaga kerja serta 

pengusaha. 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Penciptaan perluasan lapangan pekerjaan formal dan non 

formal yang bersifat padat karya dan berorientasi keluar 

wilayah  
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2) Peningkatan produktifitas, kualitas dan kesejahteraan 

pekerja 

3) Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja  

4) Pelatihan tenaga kerja yang berbasis kewirausahaan sesuai 

potensi lokal 

5) Peningkatan sistem perlindungan terhadap tenaga kerja 

baik dalam daerah, luar daerah maupun di luar negeri 

sehingga terjamin hak haknya  

  

d. Pembangunan Kesejahteraan Sosial diarahkan pada 

pembangunan sosial yang meningkatkan harkat dan martabat 

Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS) menuju tingkat 

kehidupan yang lebih berkualitas 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Pembinaan kehidupan sosial masyarakat dan penguatan 

lembaga sosial 

2) Peningkatan aksesibilitas PMKS terhadap pelayanan 

kebutuhan sosial dasar 

3) Penanganan dampak sosial akibat bencana  

4) Peningkatan Kualitas kesejahteraan penyandang masalah 

kesejateraan sosial 

 

6. Arah kebijakan misi Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang 

handal, mandiri, inovatif, berdaya saing dan berwawasan 

lingkungan, meliputi : 

 

a. Pembangunan Transportasi diarahkan untuk mendukung kinerja 

perekonomian daerah, aksesibilitas regional yang dilakukan 

dengan pendekatan pengembangan wilayah secara 



 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 

 

 
BAB III  Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah / hal.  20 dari 62 

 

terintegrasi agar terwujud pemerataan dan keseimbangan 

dengan tuntutan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Peningkatkan kapasitas dan daya dukung transportasi  

2) Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan dan 

transportasi 

3) Pengembangan jalan lingkar kota (Outer ring road) dalam 

upaya mendorong efisiensi sistem transportasi  

4) Pengembangan Trayek Angkutan Umum dalam wilayah dan 

antar wilayah yang terintegrasi antar dan inter moda serta 

menjangkau kawasan strategis serta pedesaan  

5) Peningkatan aksesibilitas regional dengan mengembangkan 

jaringan transportasi dengan memanfaatkan peluang 

pengembangan pelabuhan udara di Jember dan 

pelabuhan laut di Situbondo serta wilayah Banyuwangi 

6) Pengembangan sistem Terminal dan sub-terminal secara 

hierarki dan terintegrasi dengan mempertimbangkan hierarki 

pusat-pusat kegiatan khususnya wilayah perkotaan yang 

menjadi simpul wilayah  

7) Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan dan 

transportasi terutama menuju kawasan strategis, kawasan 

terpencil dan kawasan rawan bencana  

 

b. Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah diarahkan menuju 

terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah 

yang serasi dan konsisten serta dalam rangka mendukung 

terwujudnya kawasan Agribisnis 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 
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1) Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis  

2) Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan sektoral  

3) Pengendalian pemanfaatan ruang terkait kebijakan Zonasi, 

perijinan dan penerapan sanksi  

 

c. Pembangunan Infrastruktur Wilayah diarahkan pada 

terbangunnya infrastruktur ekonomi daerah dalam mendukung 

realisasi pemerataan pembangunan melalui pengembangan 

kawasan-kawasan strategis, kawasan lindung dan kawasan 

budidaya 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan 

prasarana dan sarana wilayah secara berkala dan 

berkesinambungan  

2) Pengembangan kawasan strategis ekonomis, kawasan 

tertinggal, kawasan lindung dan kawasan rawan bencana 

3) Pengembangan Prasarana wilayah pendukung kawasan 

strategis ekonomis dan kawasan tertinggal  

 

d. Pembangunan Perumahan dan Permukiman diarahkan menuju 

pemenuhan kebutuhan rumah tinggal serta tertatanya 

lingkungan sehat dan diarahkan untuk meningkatkan 

pemerataan pembangunan serta persebaran penduduk 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan 

permukiman yang memenuhi standar kesehatan  

2) Pembentukan pola pembiayaan untuk pembangunan dan 

perbaikan rumah berbasis swadaya masyarakat serta 
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peningkatan akses kredit mikro untuk pembangunan rumah 

sederhana baru dan perbaikan rumah  

 

e. Pengelolaan Sumberdaya Air diarahkan dalam 

pendayagunaan sumberdaya air permukaan untuk memenuhi 

kebutuhan antar wilayah dengan melakukan konservasi 

sumberdaya air serta mengurangi resiko terhadap daya rusak 

air 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Pengembangan Konservasi sumberdaya air dalam 

melestarikan kuantitas dan kualitas air  

2) Pengelolaan sarana dan prasarana sumberdaya air untuk 

pemenuhan kebutuhan air baku  

3) Pengendalian daya rusak air melalui manajemen 

pengelolaan bencana serta perbaikan tata kelola DAS  

4) Penataan kelembagaan dan peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air  

 

7. Arah kebijakan misi Mengembangkan tata kelola pemerintahan 

yang berbudaya kerja transparan, partisipatif, bersih, akuntabel, 

profesional, dan unggul, meliputi : 

 

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk 

mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, 

produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Penataan kelembagaan pemerintah daerah  

2) Peningkatan Kapasitas Prasarana dan sarana aparatur  
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3) Peningkatan kualitas pelayanan publik  

4) Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan 

pengawasan pembangunan daerah 

5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan 

pemerintahan    

6) Optimalisasi kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara 

masyarakat sipil, DPRD, Partai Politik dan Pemerintah Daerah 

dalam kapasitas penguatan kelembagaan  

7) Peningkatan fungsi kemitraan eksekutif dengan Legislatif dan 

peran DPRD sebagai wakil rakyat  

8) Fasilitasi penguatan pemerintahan desa/Kelurahan  

9) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 

kebijakan Kepala Daerah  

10) Peningkatan fungsi pengawasan internal   

11) Pengembangan kerjasama antar daerah dan antar 

lembaga  

12) Standarisasi kompetensi jabatan  

13) Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pelaksanaan pemerintahan  

 

b. Pembangunan Keuangan Daerah diarahkan pada optimalisasi 

pengelolaan keuangan daerah yang terarah, efisien dan efektif 

dengan tetap menggali sumber-sumber pembiayaan 

pembangunan 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Peningkatan, Penguatan potensi sumber-sumber 

pendapatan daerah  

2) Penggalian sumber-sumber pembiayaan pembangunan 

alternatif di luar PAD 
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3) Pengelolaan, Peningkatan, Optimalisasi pengelolaan 

keuangan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi 

dan efektifitas  

 

c. Pembangunan Hukum diarahkan pada terwujudnya ketertiban 

sosial masyarakat melalui penegakan supremasi hukum dan 

kamtrantibmas secara adil 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Penataan produk hukum sesuai perundang-undangan  

2) Penegakan supremasi hukum dan HAM  

3) Penataan kelembagaan dan profesionalisme Satpol PP  

4) Pengembangan jaringan perlindungan hukum dan HAM 

pada masyarakat terutama pada perempuan dan anak-

anak  

5) Pengembangan kerjasama dengan aparat keamanan  

6) Pengamanan aset-aset pemerintah daerah  

7) Penegakan, Peningkatan Penegakan Perda dan Perbup 

8) Pengembangan keamanan lingkungan berbasis masyarakat 

9) Pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan 

penyalahgunaan narkoba  

 

d. Pembangunan Politik diarahkan pada penciptaan kesadaran 

budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, 

penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan hak, anti 

kekerasan, serta nilai-nilai toleransi 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam proses 

demokrasi  
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2) Pengembangan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai 

moralitas dan kesantunan  

3) Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam bidang 

Politik  

 

e. Pembangunan Komunikasi dan Informasi diarahkan menuju 

peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang 

ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam 

kehidupan politik yang dilakukan dengan mewujudkan 

pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong 

munculnya media-media massa daerah yang independen. 

 

Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 

1) Konsolidasi pengembangan jaringan teknologi informasi dan 

komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh link 

informasi yang ada di wilayah Kabupaten Bondowoso   

2) Peningkatan pemanfaatan, Pengembangan jaringan 

teknologi informasi dan komunikasi yang mampu 

menghubungkan seluruh link informasi yang ada di wilayah 

Kabupaten Bondowoso  . 

3) Optimalisasi pemanfaatan  dan perluasan jaringan teknologi 

informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan 

antar wilayah kabupaten sekitar 

4) Peningkatan upaya pencegahan dampak negatif 

pemanfaatan teknologi informasi  
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3.4. PERIODISASI RPJP 

3.4.1 TAHAP PERTAMA (2005-2009) 

3.4.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 

1) Pengembangan Konservasi sumberdaya air dalam 

melestarikan kuantitas dan kualitas air 

2) Pengelolaan sarana dan prasarana sumberdaya air untuk 

pemenuhan kebutuhan air baku 

3) Identifikasi dan inventarisasi potensi pencemaran, perusakan 

terhadap SDA terbarukan (Tanah dan Lahan, Udara, Hutan 

dan Vegetasi) 

4) Pencegahan dan pengawasan terjadinya pencemaran dan 

perusakan terhadap SDA Terbarukan 

5) Identifikasi dan inventarisasi potensi pencemaran, perusakan 

terhadap SDA tak terbarukan 

6) Pencegahan dan pengawasan terjadinya pencemaran dan 

perusakan terhadap SDA tak Terbarukan 

7) Pengelolaan danau/situ/embung dan pengendalian DAS 

8) Peningkatan Kemampuan Pemerintah dan Masyarakat 

dalam penanganan pasca bencana alam 

 

3.4.1.2 Demografi 

1) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang 

mudah dan terjangkau serta mendorong tersedianya data 

dan informasi penduduk yang akurat menuju tertib 

administrasi kependudukan. 

2) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan 

peningkatan kesadaran keluarga kecil berkualitas 
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3) Penciptaan perluasan lapangan pekerjaan formal dan non 

formal yang bersifat padat karya dan berorientasi keluar 

wilayah 

4) Peningkatan produktifitas, kualitas dan kesejahteraan 

pekerja 

 

3.4.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam  

3.4.1.3.1 Ekonomi 

1) Penataan struktur industri berbasis industri kecil dan 

menengah 

2) Pengembangan industri kecil dan menengah dalam 

memperkuat jaringan klaster industri 

3) Pengembangan sentra-sentra industri lokal potensial 

4) Pengembangan sistem informasi pasar 

5) Pemantauan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok 

masyarakat 

6) Peningkatan perlindungan konsumen 

7) Penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM 

8) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM 

9) Penumbuhan dan penguatan wirausaha baru 

10) Peningkatan iklim usaha yang kondusif 

11) Pelaksanaan pelayanan perijinan dan investasi satu pintu 

12) Pengembangan dan revitalisasi obyek wisata 

13) Promosi pariwisata daerah 

 

3.4.1.3.2 Sumber Daya Alam Terbarukan 

1) Pengembangan komoditas pertanian unggulan daerah 

2) Peningkatan penerapan teknologi budidaya, teknologi 

produksi serta teknologi pasca panen dan pengolahan 

3) Peningkatan Sarana dan prasarana pertanian 
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4) Peningkatan pengawasan tata niaga dan jaminan 

penyediaan sarana produksi pertanian tepat waktu dan 

jumlah dengan harga terjangkau 

5) Revitalisasi lembaga penyuluhan 

6) Peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM Penyuluh 

7) Peningkatan penerapan hasil rekayasa dan inovasi teknologi 

yang bertujuan rehabilitasi lahan pertanian dan efisiensi 

penggunaan air 

8) Peningkatan produksi komoditi pertanian dalam lingkup luas 

dalam rangka mendukung program nasional dan 

ketahanan pangan 

9) Peningkatan sistem informasi produksi dan informasi pasar 

10) Identifikasi dan inventarisasi potensi SDA Hayati 

 

3.4.1.3.3 Sumber Daya Alam Tidak Terbarukan 

1) Pemenuhan dan Pemerataan Distribusi Energi 

2) Identifikasi dan inventarisasi potensi SDA tak terbarukan 

 

3.4.1.4 Sosial Budaya dan Politik  

3.4.1.4.1 Sosial Budaya 

1) Pemberantasan buta aksara 

2) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta 

penuntasan wajib belajar 9 tahun 

3) Penyediaan dan peningkatan mutu sarana prasarana 

pendidikan dan alat bantu pendidikan 

4) Peningkatan Kuantitas pendidikan SMK dan kemitraan 

dengan dunia usaha 

5) Pengembangan budaya baca dan pembinaan 

perpustakaan 



 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 

 

 
BAB III  Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah / hal.  29 dari 62 

 

6) Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas SDM, 

sarana dan prasarana pelayanan kesehatan 

7) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan yang berkualitas 

8) Peningkatan Promosi kesehatan 

9) Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi terutama 

remaja dan pelayanan keluarga berencana 

10) Peningkatan peran serta lembaga keagamaan dalam 

pembinaan kerukunan internal dan antar umat beragama 

11) Peningkatan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan 

dan pelayanan kehidupan beragama 

12) Pengelolaan keragaman seni dan budaya lokal dan 

tradisional sebagai aset intelektual, pendidikan dan ilmu 

pengetahuan 

13) Pelestarian dan pengembangan budaya-budaya relegius 

14) Penanaman nilai-nilai budaya religius pada masyarakat 

khususnya generasi muda 

15) Pendidikan  dan pelatihan ketrampilan pemuda 

16) Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda 

17) Peningkatan prestasi olahraga secara berjenjang 

18) Pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga 

19) Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di segala 

bidang 

20) Pembinaan kehidupan sosial masyarakat dan penguatan 

lembaga sosial 

 

3.4.1.4.2 Politik 

1) Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam proses 

demokrasi 
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3.4.1.5  Prasarana dan Sarana  

1) Peningkatkan kapasitas dan daya dukung transportasi 

2) Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan dan 

transportasi 

3) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan 

prasarana dan sarana wilayah secara berkala dan 

berkesinambungan 

4) Penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan 

permukiman yang memenuhi standar kesehatan 

 

3.4.1.6 Pemerintahan 

1) Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis 

2) Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan sektoral 

3) Pengendalian pemanfaatan ruang terkait kebijakan Zonasi, 

perijinan dan penerapan sanksi 

4) Penataan kelembagaan pemerintah daerah 

5) Peningkatan Kapasitas Prasarana dan sarana aparatur 

6) Peningkatan kualitas pelayanan publik 

7) Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan 

pengawasan pembangunan daerah  

8) Peningkatan fungsi kemitraan eksekutif dengan Legislatif dan 

peran DPRD sebagai wakil rakyat 

9) Fasilitasi penguatan pemerintahan desa/Kelurahan 

10) Peningkatan fungsi pengawasan internal  

11) Standarisasi kompetensi jabatan 

12) Pengembangan kerjasama antar daerah dan antar 

lembaga 

13) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan 

pemerintahan 

14) Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah 
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15) Penggalian sumber-sumber pembiayaan pembangunan 

alternatif di luar PAD 

16) Pengelolaan keuangan daerah yang mengarah pada 

akurasi, efisiensi dan efektifitas 

17) Penataan produk hukum sesuai perundang-undangan 

18) Penataan kelembagaan dan profesionalisme Satpol PP 

19) Pengembangan kerjasama dengan aparat keamanan 

20) Penegakan Perda dan Perbup 

21) Konsolidasi pengembangan jaringan teknologi informasi dan 

komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh link 

informasi yang ada di wilayah Kabupaten Bondowoso 

 

3.4.2 TAHAP KEDUA (2010-2014) 

3.4.2.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 

1) Pengembangan Konservasi sumberdaya air dalam 

melestarikan kuantitas dan kualitas air 

2) Pengelolaan sarana dan prasarana sumberdaya air untuk 

pemenuhan kebutuhan air baku 

3) Pengendalian daya rusak air melalui manajemen 

pengelolaan bencana serta perbaikan tata kelola DAS 

4) Penataan kelembagaan dan peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air 

5) Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan 

penanganan pencemaran dan perusakan terhadap SDA 

Terbarukan 

6) Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan perundang-

undangan tentang SDA terbarukan 

7) Penataan Kelembagaan pemanfaatan, pemantauan dan 

pengendalian SDA terbarukan 
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8) Peningkatan Kawasan konservasi SDA Terbarukan melalui 

pemberdayaan masyarakat 

9) Rehabilitasi dan pemulihan bagi SDA terbarukan 

10) Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan 

penanganan pencemaran dan perusakan terhadap SDA 

tak Terbarukan 

11) Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan perundang-

undangan tentang SDA tak terbarukan 

12) Penataan Kelembagaan pemanfaatan, pemantauan dan 

pengendalian SDA tak terbarukan 

13) Peningkatan Kawasan konservasi SDA tak Terbarukan dan 

pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi eksploitasi 

14) Rehabilitasi dan pemulihan kawasan pasca eksploitasi SDA 

tak terbarukan 

15) Peningkatan Pengelolaan danau/situ/embung dan 

pengendalian DAS 

16) Peningkatan upaya dan koordinasi pencegahan terjadinya 

bencana alam 

17) Penguatan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan 

lingkungan hidup 

18) Penataan Kelembagaan Kebencanaan 

 

3.4.2.2 Demografi 

1) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang 

mudah dan terjangkau serta mendorong tersedianya data 

dan informasi penduduk yang akurat menuju tertib 

administrasi kependudukan. 

2) Penataan persebaran penduduk yang seimbang ditiap 

wilayah berdasarkan klaster spasial  
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3) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan 

peningkatan kesadaran keluarga kecil berkualitas 

4) Penciptaan perluasan lapangan pekerjaan formal dan non 

formal yang bersifat padat karya dan berorientasi keluar 

wilayah 

5) Peningkatan produktifitas, kualitas dan kesejahteraan 

pekerja 

6) Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja 

7) Pelatihan tenaga kerja yang berbasis kewirausahaan sesuai 

potensi lokal 

8) Penciptaan dan pelaksanaan sistem perlindungan terhadap 

tenaga kerja baik dalam daerah, luar daerah maupun di 

luar negeri sehingga terjamin haknya 

 

3.4.2.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam  

3.4.2.3.1 Ekonomi 

1) Penataan struktur industri berbasis industri kecil dan 

menengah 

2) Pengembangan industri kecil dan menengah dalam 

memperkuat jaringan klaster industri 

3) Pengembangan sentra-sentra industri lokal potensial 

4) Penyediaan sarana dan prasarana bagi klaster industri 

5) Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 

6) Pengembangan sistem informasi pasar 

7) Pemantauan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok 

masyarakat 

8) Peningkatan perlindungan konsumen 

9) Penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM 

10) Fasilitasi penjaminan kredit dari lembaga keuangan dan 

perbankan terhadap koperasi dan UMKM 
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11) Peningkatan kualitas kelembagaan, kompetensi SDM 

koperasi dan UMKM 

12) Penumbuhan dan penguatan wirausaha baru 

13) Peningkatan iklim usaha yang kondusif 

14) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 

UMKM 

15) Fasilitasi kerjasama kemitraan koperasi dan UMKM dengan 

dunia usaha yang lebih besar 

16) Optimalisasi pelayanan perijinan dan investasi satu pintu 

17) Peningkatan investasi  

18) Pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal, wisata 

alam, ekowisata dan agrowisata 

19) Peningkatan  promosi pariwisata daerah 

20) Peningkatan daya saing antar destinasi pariwisata 

 

3.4.2.3.2 Sumber Daya Alam Terbarukan 

1) Pengembangan komoditas unggulan daerah 

2) Peningkatan penerapan teknologi budidaya, teknologi 

produksi serta teknologi pasca panen dan pengolahan 

3) Peningkatan Sarana dan prasarana pertanian 

4) Peningkatan pengawasan tata niaga dan jaminan 

penyediaan sarana produksi pertanian tepat waktu dan 

jumlah dengan harga terjangkau 

5) Peningkatan kemampuan petani dan penguatan 

kelembagaan petani 

6) Pengembangan sarana dan Prasarana penyuluh serta 

peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM Penyuluh 

7) Peningkatan penerapan hasil rekayasa dan inovasi teknologi 

yang bertujuan rehabilitasi lahan pertanian dan efisiensi 

penggunaan air 



 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 

 

 
BAB III  Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah / hal.  35 dari 62 

 

8) Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan 

potensi kewilayahan dan konsep pengembangan agribisnis 

9) Peningkatan kuantitas dan kualitas produk pertanian 

10) Menyediakan tempat pemasaran hasil pertanian berbasis 

agrobisnis secara terpadu 

11) Pengembangan akses pasar dan permodalan 

12) Optimalisasi pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha 

dan mendukung produksi pangan 

13) Pengembangan sistem informasi produksi dan informasi 

pasar 

14) Pemanfaatan potensi SDA Hayati 

15) Pengembangan Plasma Nutfah spesifik lokal 

16) Konservasi dan rehabilitasi SDA Hayati 

 

3.4.2.3.3 Sumber Daya Alam Tidak Terbarukan 

1) Pemenuhan dan Pemerataan distribusi Energi 

2) Pengembangan serta pemanfaatan energi alternatif yang 

ramah lingkungan 

 

3.4.2.4 Sosial Budaya dan Politik  

3.4.2.4.1 Sosial Budaya 

1) Pengembangan perluasan dan pemerataan akses 

pendidikan serta penuntasan wajib belajar dikdasmen 9 

tahun 

2) Peningkatan pendidikan menengah dan luar biasa 

3) Penyediaan dan peningkatan mutu sarana prasarana 

pendidikan dan alat bantu pendidikan 

4) Peningkatan Kuantitas pendidikan SMK dan kemitraan 

dengan dunia usaha 
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5) Pengembangan budaya baca dan pembinaan 

perpustakaan 

6) Meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk 

mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, 

dalam bentuk peningkatan pemerataan jangkauan 

pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas sarana dan 

prasarana 

7) Mewujudkan tersusunnya sistem dan prosedur pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat yang mengarah pada 

peningkatan mutu pelayanan publik di bidang kesehatan 

8) Peningkatan kesehatan ibu dan anak 

9) Peningkatan Gizi Masyarakat 

10) Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi terutama 

remaja dan pelayanan keluarga berencana 

11) Peningkatan peran serta lembaga keagamaan dalam 

pembinaan kerukunan internal dan antar umat beragama 

12) Pemberdayaan lembaga keagamaan dalam rangka 

pemberdayaan umat beragama dan peningkatan kualitas 

SDM 

13) Peningkatan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan 

dan pelayanan kehidupan beragama 

14) Pengelolaan keragaman seni dan budaya lokal dan 

tradisional sebagai aset intelektual, pendidikan dan ilmu 

pengetahuan 

15) Pelestarian dan pengembangan budaya-budaya relegius 

16) Penanaman nilai-nilai budaya religius pada masyarakat 

khususnya generasi muda 

17) Pendidikan  dan pelatihan ketrampilan pemuda 

18) Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda 
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19) Peningkatan prestasi olahraga secara berjenjang 

20) Pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga 

21) Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di segala 

bidang 

22) Pencegahan trafficking dengan pemberdayaan ekonomi 

perempuan 

23) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 

dan anak 

24) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan 

Anak 

25) Peningkatan aksesibilitas PMKS terhadap pelayanan 

kebutuhan sosial dasar 

26) Penanganan dampak sosial akibat bencana 

27) Peningkatan Kualitas kesejahteraan penyandang masalah 

kesejateraan sosial 

 

3.4.2.4.2 Politik 

1) Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam proses 

demokrasi 

2) Pengembangan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai 

moralitas dan kesantunan 

3) Peningkatan peran pemuda dan perempuan 

 

3.4.2.5  Prasarana dan Sarana  

1) Peningkatan aksesibilitas regional dengan mengembangkan 

jaringan transportasi dengan memanfaatkan peluang 

pengembangan pelabuhan udara di Jember dan 

pelabuhan laut di Situbondo 

2) Pengembangan jalan lingkar kota (Outer ring road) dalam 

upaya mendorong efisiensi sistem transportasi 
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3) Pengembangan Trayek Angkutan Umum dalam wilayah dan 

antar wilayah yang terintegrasi antar dan inter moda serta 

menjangkau kawasan strategis dan pedesaan 

4) Pengembangan sistem Terminal dan sub-terminal secara 

hierarki dan terintegrasi dengan mempertimbangkan hierarki 

pusat-pusat kegiatan khususnya wilaayah perkotaan yang 

menjadi simpul wilayah 

5) Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan dan 

transportasi terutama menuju kawasan strategis, kawasan 

terpencil dan kawasan rawan bencana 

6) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan 

prasarana dan sarana wilayah secara berkala dan 

berkesinambungan 

7) Pengembangan kawasan strategis ekonomis, kawasan 

tertinggal, kawasan lindung dan kawasan rawan bencana 

8) Pengembangan Prasarana wilayah pendukung kawasan 

strategis ekonomis dan kawasan tertinggal 

9) Penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan 

permukiman yang memenuhi standar kesehatan 

 

3.4.2.6 Pemerintahan 

1) Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis 

2) Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan sektoral 

3) Pengendalian pemanfaatan ruang terkait kebijakan Zonasi, 

perijinan dan penerapan sanksi 

4) Peningkatan Kapasitas Prasarana dan sarana aparatur 

5) Peningkatan kualitas pelayanan publik 

6) Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan 

pengawasan pembangunan daerah  
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7) Optimalisasi kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara 

masyarakat sipil, DPRD, Partai Politik dan Pemerintah Daerah 

dalam kapasitas penguatan kelembagaan 

8) Fasilitasi penguatan pemerintahan desa/Kelurahan 

9) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 

kebijakan Kepala Daerah 

10) Pengembangan kerjasama antar daerah dan antar 

lembaga 

11) Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pelaksanaan pemerintahan 

12) Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah 

13) Peningkatan penggalian sumber-sumber pembiayaan 

pembangunan alternatif di luar PAD 

14) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang 

mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas 

15) Penegakan supremasi hukum dan HAM 

16) Pengembangan jaringan perlindungan hukum dan HAM 

pada masyarakat terutama pada perempuan dan anak-

anak 

17) Pengamanan aset-aset pemerintah daerah 

18) Pengembangan keamanan lingkungan berbasis masyarakat 

19) Peningkatan penegakan Perda dan Perbup 

20) Pengembangan jaringan teknologi informasi dan komunikasi 

yang mampu menghubungkan seluruh link informasi yang 

ada di wilayah Kabupaten Bondowoso 

 

3.4.3 TAHAP KE TIGA (2015-2019) 

3.4.3.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 
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1) Pengembangan Konservasi sumberdaya air dalam 

melestarikan kuantitas dan kualitas air 

2) Pengelolaan sarana dan prasarana sumberdaya air untuk 

pemenuhan kebutuhan air baku 

3) Pengendalian daya rusak air melalui manajemen 

pengelolaan bencana serta perbaikan tata kelola DAS 

4) Penataan kelembagaan dan peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air 

5) Peningkatan Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan 

penanggulangan pencemaran dan perusakan terhadap 

SDA Terbarukan 

6) Peningkatan Kawasan konservasi SDA Terbarukan melalui 

pemberdayaan masyarakat 

7) Rehabilitasi dan pemulihan bagi SDA terbarukan 

8) Peningkatan Pencegahan, pengawasan, pengendalian dan 

penanggulangan pencemaran dan perusakan terhadap 

SDA tak Terbarukan 

9) Pelestariani fungsi daerah tangkapan air dan peningkatan 

luasan kawasan hijau 

10) Peningkatan Kawasan konservasi SDA tak Terbarukan dan 

pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi eksploitasi 

11) Rehabilitasi dan pemulihan kawasan pasca eksploitasi SDA 

tak terbarukan 

12) Peningkatan Pengelolaan danau/situ/embung dan 

pengendalian DAS 

13) Pengembangan sistem deteksi dini bencana alam melalui 

sistem informasi kewaspadaan terhadap wilayah rentan dan 

rawan bencana 

14) Peningkatan upaya dan koordinasi pencegahan terjadinya 

bencana alam 
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15) Penguatan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan 

lingkungan hidup 

3.4.3.2 Demografi 

1) Pengendalian mobilitas penduduk dengan pemerataan 

lapangan pekerjaan di seluruh wilayah 

2) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan 

peningkatan kesadaran keluarga kecil berkualitas 

3) Penciptaan perluasan lapangan pekerjaan formal dan non 

formal yang bersifat padat karya dan berorientasi keluar 

wilayah 

4) Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja 

5) Pelatihan tenaga kerja yang berbasis kewirausahaan sesuai 

potensi lokal 

6) Peningkatan sistem perlindungan terhadap tenaga kerja 

baik dalam daerah, luar daerah maupun di luar negeri 

sehingga terjamin haknya 

 

3.4.3.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam  

3.4.3.3.1 Ekonomi 

1) Penataan struktur industri berbasis industri kecil dan 

menengah 

2) Penguatan industri kecil dan menengah dalam memperkuat 

jaringan klaster industri 

3) Pengembangan sentra-sentra industri lokal potensial 

4) Penyediaan sarana dan prasarana bagi klaster industri 

5) Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 

6) Pengembangan sistem informasi pasar 

7) Pemantauan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok 

masyarakat 

8) Peningkatan perlindungan konsumen 
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9) Penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM 

10) Fasilitasi penjaminan kredit dari lembaga keuangan dan 

perbankan terhadap koperasi dan UMKM 

11) Peningkatan kualitas kelembagaan, kompetensi SDM 

koperasi dan UMKM 

12) Penumbuhan dan penguatan wirausaha berbasis agribisnis 

untuk memberikan kontribusi terhadap penciptaan 

lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing 

13) Peningkatan iklim usaha yang kondusif 

14) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 

UMKM 

15) Fasilitasi kerjasama kemitraan koperasi dan UMKM dengan 

dunia usaha yang lebih besar 

16) Pengembangan pelayanan perijinan dan investasi satu pintu 

berbasis teknologi Informasi 

17) Peningkatan investasi di bidang agrobisnis/agro industri 

18) Peningkatan dan perbaikan ketersediaan infrastruktur 

penunjang investasi 

19) Peningkatan Promosi untuk mendukung Investasi di bidang 

agrobisnis/agro industri 

20) Pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal, wisata 

alam, ekowisata dan agrowisata 

21) Peningkatan  promosi pariwisata daerah 

22) Peningkatan SDM Pariwisata 

23) Peningkatan daya saing antar destinasi pariwisata 

24) Penataan infrastruktur pendukung kepariwisataan sebagai 

basis ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi wilayah 

 

3.4.3.3.2 Sumber Daya Alam Terbarukan 

1) Pengembangan komoditas unggulan daerah 
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2) Peningkatan penerapan teknologi budidaya, teknologi 

produksi serta teknologi pasca panen dan pengolahan 

3) Peningkatan Sarana dan prasarana pertanian 

4) Peningkatan pengawasan tata niaga dan jaminan 

penyediaan sarana produksi pertanian tepat waktu dan 

jumlah dengan harga terjangkau 

5) Peningkatan kemampuan petani dalam penguasaan iptek 

dan penguatan kelembagaan petani 

6) Pengembangan sarana dan Prasarana penyuluh serta 

peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM Penyuluh 

7) Peningkatan penerapan hasil rekayasa dan inovasi teknologi 

yang bertujuan rehabilitasi lahan pertanian dan efisiensi 

penggunaan air 

8) Pengembangan kuantitas dan kualitas produk pertanian 

dalam menjamin kontinyuitas dan peningkatan nilai tambah 

dan daya saing produk untuk pemenuhan pasar serta 

ketahanan pangan 

9) Penguatan agribisnis berbasis keunggulan komparatif 

menuju keunggulan kompetitif 

10) Penguatan akses pasar dan permodalan 

11) Pemanfaatan hutan lestari untuk diversifikasi usaha dan 

mendukung produksi pangan 

12) Penguasaan sistem informasi produksi dan informasi pasar 

13) Pemanfaatan potensi SDA Hayati 

14) Pengembangan Plasma Nutfah spesifik lokal dan 

perlindungan dari klaim pihak lain (Hak Patent) serta 

peningkatan nilai tambah 

15) Konservasi dan rehabilitasi SDA Hayati 
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3.4.3.3.3 Sumber Daya Alam Tidak Terbarukan 

1) Pemenuhan dan Pemerataan distribusi energi 

2) Peningkatan pengembangan serta pemanfaatan energi 

alternatif yang ramah lingkungan 

 

3.4.3.4 Sosial Budaya dan Politik  

3.4.3.4.1 Sosial Budaya 

1) Pengembangan perluasan dan pemerataan akses 

pendidikan serta penuntasan wajib belajar dikmen 12 tahun 

2) Peningkatan jumlah sekolah negeri maupun swasta yang 

berkualitas, dekat dengan tempat tinggalnya dan 

murah/gratis sesuai kemampuan anggaran Pemerintah 

Kabupaten Bondowoso dan wilayah sasaran prioritas 

3) Penyediaan dan peningkatan mutu sarana prasarana 

pendidikan dan alat bantu pendidikan 

4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidikan 

dan penyempurnaan manajemen  pelayanan pendidikan 

5) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan 

menyertakan muatan kurikulum agrobisnis 

6) Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan SMK berbasis 

agrobisnis dan mengutamakan kemitraan (Link and Match) 

dengan dunia usaha khususnya agrobisnis 

7) Pengembangan budaya baca dan pembinaan 

perpustakaan 

8) Mewujudkan keseimbangan/kesesuaian antara 

ketersediaan sarana dan prasarana, SDM, tenaga, sistem 

dan prosedur pelayanan kesehatam dengan kebutuhan 

masyarakat akan pelayanan kesehatan yang mendorong 

terlaksananya pelayanan kesehatan yang optimal kepada 

masyarakat 
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9) Mewujudkan tersusunnya sistem dan prosedur pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat yang mengarah pada 

peningkatan mutu pelayanan publik di bidang kesehatan 

10) Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi terutama 

remaja dan pelayanan keluarga berencana 

11) Peningkatan Gizi Masyarakat 

12) Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi terutama 

remaja dan pelayanan keluarga berencana 

13) Peningkatan peran serta lembaga keagamaan dalam 

pembinaan kerukunan internal dan antar umat beragama 

14) Pemberdayaan lembaga keagamaan dalam rangka 

pemberdayaan umat beragama dan peningkatan kualitas 

SDM 

15) Peningkatan dan perluasan aspek kepemimpinan 

keagamaan yang memiliki keandalan good character 

16) Peningkatan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan 

dan pelayanan kehidupan beragama 

17) Pengelolaan keragaman seni dan budaya lokal dan 

tradisional sebagai aset intelektual, pendidikan dan ilmu 

pengetahuan 

18) Pelestarian dan pengembangan budaya-budaya relegius 

19) Penanaman nilai-nilai budaya religius pada masyarakat 

khususnya generasi muda 

20) Pendidikan  dan pelatihan ketrampilan pemuda 

21) Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda 

22) Peningkatan prestasi olahraga secara berjenjang 

23) Pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga 

24) Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di segala 

bidang 



 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 

 

 
BAB III  Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah / hal.  46 dari 62 

 

25) Pencegahan trafficking dengan pemberdayaan ekonomi 

perempuan di bidang agrobisnis 

26) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 

dan anak 

27) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan 

Anak 

28) Peningkatan aksesibilitas PMKS terhadap pelayanan 

kebutuhan sosial dasar 

29) Penanganan dampak sosial akibat bencana 

30) Peningkatan Kualitas kesejahteraan penyandang masalah 

kesejateraan sosial 

 

3.4.3.4.2 Politik 

1) Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam proses 

demokrasi 

2) Pengembangan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai 

moralitas dan kesantunan 

3) Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam bidang 

politik 

 

3.4.3.5  Prasarana dan Sarana  

1) Peningkatan aksesibilitas regional dengan mengembangkan 

jaringan transportasi dengan memanfaatkan peluang 

pengembangan pelabuhan udara di Jember dan 

pelabuhan laut di Situbondo 

2) Pengembangan Trayek Angkutan Umum dalam wilayah dan 

antar wilayah yang terintegrasi antar dan inter moda serta 

menjangkau kawasan strategis dan pedesaan 

3) Pengembangan sistem Terminal dan sub-terminal secara 

hierarki dan terintegrasi dengan mempertimbangkan hierarki 
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pusat-pusat kegiatan khususnya wilaayah perkotaan yang 

menjadi simpul wilayah 

4) Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan dan 

transportasi terutama menuju kawasan strategis, kawasan 

terpencil dan kawasan rawan bencana 

5) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan 

prasarana dan sarana wilayah secara berkala dan 

berkesinambungan 

6) Pengembangan kawasan strategis ekonomis, kawasan 

tertinggal, kawasan lindung dan kawasan rawan bencana 

7) Pengembangan Prasarana wilayah pendukung kawasan 

strategis ekonomis dan kawasan tertinggal 

8) Penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan 

permukiman yang memenuhi standar kesehatan 

9) Pembentukan pola pembiayaan untuk pembangunan dan 

perbaikan rumah berbasis swadaya masyarakat serta 

peningkatan akses kredit mikro untuk pembangunan rumah 

sederhana baru dan perbaikan rumah 

 

3.4.3.6 Pemerintahan 

1) Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis 

2) Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan sektoral 

3) Pengendalian pemanfaatan ruang terkait kebijakan Zonasi, 

perijinan dan penerapan sanksi 

4) Peningkatan Kapasitas Prasarana dan sarana aparatur 

5) Peningkatan kualitas pelayanan publik 

6) Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan 

pengawasan pembangunan daerah  
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7) Optimalisasi kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara 

masyarakat sipil, DPRD, Partai Politik dan Pemerintah Daerah 

dalam kapasitas penguatan kelembagaan 

8) Fasilitasi penguatan pemerintahan desa/Kelurahan 

9) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 

kebijakan Kepala Daerah 

10) Pengembangan kerjasama antar daerah dan antar 

lembaga 

11) Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pelaksanaan pemerintahan 

12) Peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah 

13) Peningkatan penggalian sumber-sumber pembiayaan 

pembangunan alternatif di luar PAD 

14) Optimalisasi Pengelolaan keuangan daerah yang mengarah 

pada akurasi, efisiensi dan efektifitas 

15) Penegakan supremasi hukum dan HAM 

16) Pengembangan jaringan perlindungan hukum dan HAM 

pada masyarakat terutama pada perempuan dan anak-

anak 

17) Pengamanan aset-aset pemerintah daerah 

18) Pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan 

penyalahgunaan narkoba 

19) Peningkatan pengembangan keamanan lingkungan 

berbasis masyarakat 

20) Peningkatan penegakan Perda dan Perbup 

21) Peningkatan pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan 

komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh link 

informasi yang ada di wilayah Kabupaten Bondowoso  

22) Peningkatan upaya pencegahan dampak negatif 

pemanfaatan tenologi informasi 
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3.4.4 TAHAP KE EMPAT (2020-2024) 

3.4.4.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 

1) Pengembangan Konservasi sumberdaya air dalam 

melestarikan kuantitas dan kualitas air 

2) Pengelolaan sarana dan prasarana sumberdaya air untuk 

pemenuhan kebutuhan air baku 

3) Pengendalian daya rusak air melalui manajemen 

pengelolaan bencana serta perbaikan tata kelola DAS 

4) Penataan kelembagaan dan peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air 

5) Inovasi Pendayagunaan SDA Terbarukan secara optimal dan 

berkelanjutan 

6) Inovasi Pendayagunaan SDA tak Terbarukan secara optimal, 

bernilai tambah dan berkelanjutan 

7) Pelestarian fungsi daerah tangkapan air dan peningkatan 

luasan kawasan hijau 

8) Peningkatan Kawasan konservasi SDA tak Terbarukan dan 

pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi eksploitasi 

9) Peningkatan Pengelolaan danau/situ/embung dan 

pengendalian DAS 

10) Peningkatan kepedulian masyarakat yang tanggap 

terhadap bencana dari responsif menjadi pengurangan 

resiko bencana 

11) Peningkatan Kepedulian Masyarakat terhadap informasi 

kewaspadaan wilayah rentan dan rawan bencana 

12) Peningkatan inovasi sistem deteksi dini terhadap bencana 

alam 

13) Penguatan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan 

lingkungan hidup 
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3.4.4.2 Demografi 

1) Pengendalian mobilitas penduduk dengan pemerataan 

lapangan pekerjaan di seluruh wilayah 

2) Penciptaan perluasan lapangan pekerjaan formal dan non 

formal yang bersifat padat karya dan berorientasi keluar 

wilayah 

3) Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja 

 

3.4.4.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam  

3.4.4.3.1 Ekonomi 

1) Penataan struktur industri berbasis industri kecil dan 

menengah 

2) Pemantapan industri kecil dan menengah dalam 

memperkuat jaringan klaster industri 

3) Pengembangan sentra-sentra industri lokal potensial 

4) Pengembangan sarana dan prasarana bagi klaster industri 

5) Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 

6) Penguatan sistem informasi pasar 

7) Pemantauan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok 

masyarakat 

8) Peningkatan perlindungan konsumen 

9) Penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM 

10) Fasilitasi penjaminan kredit dari lembaga keuangan dan 

perbankan terhadap koperasi dan UMKM 

11) Peningkatan kualitas kelembagaan, kompetensi SDM 

koperasi dan UMKM 

12) Penumbuhan dan penguatan wirausaha berbasis agribisnis 

untuk memberikan kontribusi terhadap penciptaan 

lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing 

13) Peningkatan iklim usaha yang kondusif 
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14) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 

UMKM 

15) Fasilitasi kerjasama kemitraan koperasi dan UMKM dengan 

dunia usaha yang lebih besar 

16) Pengembangan pelayanan perijinan dan investasi satu pintu 

berbasis teknologi Informasi 

17) Peningkatan investasi di bidang agrobisnis/agro industri 

18) Peningkatan dan perbaikan ketersediaan infrastruktur 

penunjang investasi 

19) Peningkatan Promosi untuk mendukung Investasi di bidang 

agrobisnis/agro industri 

20) Pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal, wisata 

alam, ekowisata dan agrowisata 

21) Peningkatan  promosi pariwisata daerah 

22) Peningkatan SDM Pariwisata 

23) Peningkatan daya saing antar destinasi pariwisata 

24) Penataan infrastruktur pendukung kepariwisataan sebagai 

basis ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi wilayah 

25) Peningkatan pelayanan dan perlindungan wisatawan 

 

3.4.4.3.2 Sumber Daya Alam Terbarukan 

1) Pengembangan komoditas unggulan daerah 

2) Peningkatan penerapan teknologi budidaya, teknologi 

produksi serta teknologi pasca panen dan pengolahan 

3) Penguatan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana 

pertanian 

4) Peningkatan pengawasan tata niaga dan jaminan 

penyediaan sarana produksi pertanian tepat waktu dan 

jumlah dengan harga terjangkau 
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5) Peningkatan kemampuan petani dan penguatan 

kelembagaan petani 

6) Pengembangan sarana dan Prasarana penyuluh serta 

peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM Penyuluh 

7) Peningkatan penerapan hasil rekayasa dan inovasi teknologi 

yang bertujuan rehabilitasi lahan pertanian dan efisiensi 

penggunaan air 

8) Pengembangan kuantitas dan kualitas produk pertanian 

dalam menjamin kontinyuitas dan peningkatan nilai tambah 

dan daya saing produk untuk pemenuhan pasar serta 

ketahanan pangan secara berkelanjutan 

9) Penguatan agribisnis berbasis keunggulan komparatif 

menuju keunggulan kompetitif 

10) Penguatan akses pasar dan permodalan 

11) Pemanfaatan hutan lestari untuk diversifikasi usaha dan 

mendukung produksi pangan 

12) Penguasaan sistem informasi produksi dan informasi pasar 

13) Pemanfaatan potensi SDA Hayati 

14) Pengembangan Plasma Nutfah spesifik lokal dan 

perlindungan dari klaim pihak lain (Hak Patent) serta 

peningkatan nilai tambah 

15) Konservasi dan rehabilitasi SDA Hayati 

 

3.4.4.3.3 Sumber Daya Alam Tidak Terbarukan 

1) Pemenuhan dan Pemerataan Distribusi Energi 

2) Optimalisasi pengembangan serta pemanfaatan energi 

alternatif yang ramah lingkungan menuju mandiri energi 
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3.4.4.4 Sosial Budaya dan Politik  

3.4.4.4.1 Sosial Budaya 

1) Pengembangan perluasan dan pemerataan akses 

pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal 

maupun non formal 

2) Peningkatan jumlah sekolah negeri maupun swasta yang 

berkualitas, dekat dengan tempat tinggalnya dan 

murah/gratis sesuai kemampuan anggaran Pemerintah 

Kabupaten Bondowoso dan wilayah sasaran prioritas 

3) Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan SMK berbasis 

agrobisnis dan mengutamakan kemitraan (Link and Match) 

dengan dunia usaha khususnya agrobisnis 

4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidikan 

dan penyempurnaan manajemen  pelayanan pendidikan 

5) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan 

menyertakan muatan kurikulum agrobisnis 

6) Pengembangan budaya baca dan pembinaan 

perpustakaan 

7) Mewujudkan keseimbangan/kesesuaian antara 

ketersediaan sarana dan prasarana, SDM, tenaga, sistem 

dan prosedur pelayanan kesehatan dengan kebutuhan 

masyarakat akan pelayanan kesehatan yang mendorong 

terlaksananya pelayanan kesehatan yang optimal kepada 

masyarakat 

8) Mewujudkan tersusunnya sistem dan prosedur pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat yang mengarah pada 

peningkatan mutu pelayanan publik di bidang kesehatan 

9) Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi terutama 

remaja dan pelayanan keluarga berencana 

10) Peningkatan Gizi Masyarakat 
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11) Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi terutama 

remaja dan pelayanan keluarga berencana 

12) Peningkatan peran serta lembaga keagamaan dalam 

pembinaan kerukunan internal dan antar umat beragama 

13) Pemberdayaan lembaga keagamaan dalam rangka 

pemberdayaan umat beragama dan peningkatan kualitas 

SDM 

14) Peningkatan dan pemantapan aspek kepemimpinan 

keagamaan yang memiliki keandalan good character 

15) Peningkatan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan 

dan pelayanan kehidupan beragama 

16) Pengelolaan keragaman seni dan budaya lokal dan 

tradisional sebagai aset intelektual, pendidikan dan ilmu 

pengetahuan 

17) Pelestarian dan pengembangan budaya-budaya relegius 

18) Penanaman nilai-nilai budaya religius pada masyarakat 

khususnya generasi muda 

19) Pendidikan  dan pelatihan ketrampilan pemuda 

20) Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda 

21) Peningkatan prestasi olahraga secara berjenjang 

22) Pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga 

23) Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di segala 

bidang 

24) Pencegahan trafficking dengan pemberdayaan ekonomi 

perempuan di bidang agrobisnis 

25) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 

dan anak 

26) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan 

Anak 
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27) Peningkatan aksesibilitas PMKS terhadap pelayanan 

kebutuhan sosial dasar 

28) Penanganan dampak sosial akibat bencana 

29) Peningkatan Kualitas kesejahteraan penyandang masalah 

kesejahteraan sosial 

 

3.4.4.4.2 Politik 

1) Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam proses 

demokrasi 

2) Pengembangan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai 

moralitas dan kesantunan 

3) Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam bidang 

politik 

 

3.4.4.5  Prasarana dan Sarana  

1) Peningkatan aksesibilitas regional dengan mengembangkan 

jaringan transportasi dengan memanfaatkan peluang 

pengembangan pelabuhan udara di Jember dan 

pelabuhan laut di Situbondo 

2) Peningkatan aksesibilitas regional dengan mengembangkan 

jaringan transportasi dengan memanfaatkan peluang 

pengembangan pelabuhan udara di Jember dan 

pelabuhan laut di Situbondo serta wilayah Banyuwangi 

3) Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan dan 

transportasi terutama menuju kawasan strategis, kawasan 

terpencil dan kawasan rawan bencana 

4) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan 

prasarana dan sarana wilayah secara berkala dan 

berkesinambungan 
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5) Pengembangan kawasan strategis ekonomis, kawasan 

tertinggal, kawasan lindung dan kawasan rawan bencana 

6) Pengembangan Prasarana wilayah pendukung kawasan 

strategis ekonomis dan kawasan tertinggal 

7) Penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan 

permukiman yang memenuhi standar kesehatan 

8) Pembentukan pola pembiayaan untuk pembangunan dan 

perbaikan rumah berbasis swadaya masyarakat serta 

peningkatan akses kredit mikro untuk pembangunan rumah 

sederhana baru dan perbaikan rumah 

 

3.4.4.6 Pemerintahan 

1) Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis 

2) Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan sektoral 

3) Pengendalian pemanfaatan ruang terkait kebijakan Zonasi, 

perijinan dan penerapan sanksi 

4) Peningkatan Kapasitas Prasarana, sarana dan 

pengembangan sumberdaya aparatur 

5) Peningkatan kualitas, pengembangan pelayanan publik 

6) Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan 

pengawasan pembangunan daerah  

7) Optimalisasi kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara 

masyarakat sipil, DPRD, Partai Politik dan Pemerintah Daerah 

dalam kapasitas penguatan kelembagaan 

8) Fasilitasi penguatan pemerintahan desa/Kelurahan 

9) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 

kebijakan Kepala Daerah 

10) Pengembangan kerjasama antar daerah dan antar 

lembaga 



 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 

 

 
BAB III  Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah / hal.  57 dari 62 

 

11) Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pelaksanaan pemerintahan 

12) Penguatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah 

13) Peningkatan penggalian sumber-sumber pembiayaan 

pembangunan alternatif di luar PAD 

14) Optimalisasi Pengelolaan keuangan daerah yang mengarah 

pada akurasi, efisiensi dan efektifitas 

15) Penegakan supremasi hukum dan HAM 

16) Pengembangan jaringan perlindungan hukum dan HAM 

pada masyarakat terutama pada perempuan dan anak-

anak 

17) Pengamanan aset-aset pemerintah daerah 

18) Pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan 

penyalahgunaan narkoba 

19) Peningkatan pengembangan keamanan lingkungan 

berbasis masyarakat 

20) Peningkatan penegakan Perda dan Perbup 

21) Optimalisasi pemanfaatan  dan perluasan jaringan teknologi 

informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan 

antar wilayah Kabupaten sekitar 

22) Peningkatan upaya pencegahan dampak negatif 

pemanfaatan teknologi informasi 

 

 

3.5. PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 

3.5.1 Arah Kebijakan Pendanaan Pembangunan Daerah 

Arah kebijakan pendanaan pembangunan daerah diarahkan 

dengan mengelola keuangan dan kekayaan daerah secara 
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tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel serta bertanggung 

jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan sebesar-

besar manfaat untuk masyarakat melalui : 

1. Peningkatan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan 

ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, dan sumber-

sumber penerimaan lainnya yang sah. 

2. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam 

pembiayaan pembangunan daerah agar tercapai 

kesinambungan pembangunan serta kemandirian daerah. 

3. Peningkatan pengendalian serta pengawasan keuangan dan 

kekayaan daerah untuk mencegah pemborosan dan segala 

bentuk penyimpangan.  

4. Pengalokasian pembiayaan pembangunan secara efektif dan 

efisien tanpa mengurangi mutu pelayanan. 

 
3.5.2 Strategi Pendanaan Pembangunan Daerah 

1. Peningkatan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan 

ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, dan sumber-

sumber penerimaan lainnya yang sah 

a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli daerah (PAD) 

Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak 

maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui 

penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi 

pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak 

dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi 

dilakukan melalui perluasan sumber-sumber pendapatan 

daerah namun tanpa membuat kebijakan yang 

memberatkan dunia usaha serta masyarakat. 
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b. Peningkatan penerimaan daerah dari pemerintah pusat, 

provinsi serta sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.  

Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan 

sinkronisasi program/kegiatan dengan pemerintah 

pusat/provinsi dan pihak lainnya agar pendanaan 

pembangunan dapat terpenuhi. 

c. Pinjaman Daerah 

Pinjaman Daerah dapat dilakukan secara selektif dalam 

rangka menutup defisit berupa pinjaman jangka pendek, 

menengah dan jangka panjang sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (batasan maksimal 

defisit yang boleh dibiayai dari pinjaman), dengan 

mempertimbangkan : 

∗ Waktu pelaksanaan dan jangka waktu pengembalian 

pinjaman yang harus dilunasi dalam kurun waktu tidak 

melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah. 

∗ Proyeksi kemampuan mengangsur kembali (Debt 

Coverage Service Rasio). 

∗ Terkait dengan suku bunga bank atas pinjaman dimaksud 

agar dilakukan negosiasi seksama dengan calon pemberi 

pinjaman dan memperhatikan tingkat suku bunga bank 

yang berlaku di pasar maupun SBI, serta laju inflasi yang 

terjadi, sehingga diperoleh tingkat suku bunga yang 

memadai, kompetitif, dan tidak membebani keuangan 

daerah. 

 

2. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam 

pembiayaan pembangunan daerah agar tercapai 

kesinambungan pembangunan serta kemandirian daerah 
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a. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat 

sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan ketaatan 

masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi secara jujur 

dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b. Meningkatkan dan memperluas Kemitraan (Public Private 

Partnership) 

Kemitraan/kerjasama merupakan suatu hubungan dua 

pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih 

keuntungan bersama. Pihak yang saling bekerjasama 

adalah pemerintah,  swasta dan masyarakat dalam 

kegiatan usaha ekonomi, penyediaan dan pengelolaan 

prasarana dan sarana pelayanan dimana 

kemitraan/kerjasama ini dilaksanakan sesuai perundang-

undangan yang berlaku sehingga kebutuhan pendanaan 

pembangunan secara berkelanjutan dapat tercukupi 

melalui pengerahan dana swasta dan masyarakat. 

c. Optimalisasi Pemanfaatan Corporate Social Responsibility 

(CSR) 

CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan 

suatu komitmen dunia usaha untuk memberikan kontribusi 

kepada pengembangan ekonomi dan lingkungan sosial 

dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, 

bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya 

beserta seluruh keluarganya baik untuk saat ini maupun 

jangka panjang secara berkelanjutan. Sesuai peraturan 

perundang-undangan, perusahaan yang wajib 

melaksanakan CSR adalah yang kegiatan usahanya 

berkaitan dengan sumber daya alam, sedangkan 

perusahaan yang tidak berkaitan dengan sumber daya 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
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alam dapat melaksanakan CSR dengan sukarela. 

Pelaksanaan CSR akan dilakukan melalui koordinasi, 

sinkronisasi dan integrasi pola pendanaan dan waktu 

pelaksanaan pada obyek program/kegiatan antara 

pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan pihak 

perusahaan sehingga dapat berjalan efektif (tepat 

sasaran). 

d. Mengembangkan Privatisasi / Swastanisasi 

Pengembangan privatisasi / swastanisasi dilakukan dalam 

rangka memberikan peluang seluas-luasnya peran swasta / 

masyarakat untuk sektor usaha pelayanan umum. 

e. Optimalisasi Lembaga Keuangan Mikro 

Lembaga keuangan mikro Bank dan non Bank diarahkan 

untuk berperan dalam intermediasi secara praktis dan 

efektif antara Bank Umum dengan sektor usaha mikro, kecil 

dan menengah dengan strategi meningkatkan kapasitas 

SDM pengelola dan sumberdaya finansial. 

f. Optimalisasi pemanfaatan Zakat, Infaq dan Shodaqoh 

Efektifitas pemanfaatan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) 

dapat dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi dan integrasi 

pola pendanaan dan waktu pelaksanaan pada obyek 

program/ kegiatan berpedoman pada norma/kaidah-

kaidah yang berlaku antara Lembaga Pengelola ZIS dengan 

Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 

g. Peningkatan Keswadayaan Masyarakat 

Kontribusi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan 

daerah dirasakan cukup penting, sehingga keswadayaan 

masyarakat dalam pembangunan perlu terus ditingkatkan 

melalui peningkatan kesadaran masyarakat. 
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3. Peningkatan pengendalian serta pengawasan keuangan dan 

kekayaan daerah untuk mencegah pemborosan dan segala 

bentuk penyimpangan 

Langkah-langkah yang dilakukan yaitu : 

a. Pemantapan kelembagaan dan Sistem Operasional 

Pemungutan PAD. 

b. Peningkatan pengendalian serta pengawasan atas 

pemungutan PAD. 

 

4. Pengalokasian pembiayaan pembangunan secara efektif dan 

efisien tanpa mengurangi mutu pelayanan kepada masyarakat 

a. Dalam pengalokasian pembiayaan pembangunan lebih 

mengutamakan keberpihakan pada kepentingan publik 

disamping kepentingan aparatur. 

b. Pendanaan Pembangunan dengan pola cost sharing 

Pola pendanaan pembangunan ini dilakukan melalui 

kesepakatan belanja antara Pemerintah Pusat dan atau 

Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten 

Bondowoso dalam bentuk obyek program maupun 

kegiatan yang disepakati sesuai dengan kebutuhan daerah. 
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4.1. UMUM 

 
 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Bondowoso Tahun 2005–2025 ini disusun dengan mengacu pada RPJP 

Nasional tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJP Daerah Provinsi 

Jawa Timur tahun 2005-2025. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Bondowoso Tahun 2005–2025 disusun berdasarkan potensi, 

permasalahan, kebutuhan, serta aspirasi masyarakat melalui tahapan 

proses, sebagai berikut : 

1. Penyiapan rancangan awal RPJP Daerah Kabupaten 

Bondowoso untuk mendapatkan gambaran awal mengenai 

Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah; 

2. Melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan        

(MUSRENBANG) Rancangan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah yang bertujuan untuk mendapatkan 

masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan 

(stakeholders) terhadap Rancangan Akhir RPJP Daerah 

Kabupaten Bondowoso; 

3. Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah Kabupaten 

Bondowoso yang memuat masukan dan komitmen hasil 

Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagai masukan 

utama dalam penyempurnaan Rancangan RPJP daerah; 

 
BAB IV 

PENUTUP 
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4. Melakukan Koordinasi Rancangan RPJP Daerah Kabupaten 

Bondowoso dengan Gubernur Jawa Timur c.q. BAPPEDA 

Provinsi sebelum ditetapkan menjadi Dokumen RPJP Daerah 

Kabupaten Bondowoso tahun 2005-2025; 

5. Rancangan Akhir RPJP Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 

2005-2025 disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif 

pemerintah daerah untuk diproses lebih lanjut menjadi 

Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah. 

 

4.2. KAIDAH PELAKSANAAN 

 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Bondowoso Tahun 2005–2025 adalah dokumen perencanaan daerah 

yang bersifat makro, memuat visi, misi, dan arah pembangunan 

daerah selama kurun waktu 20 tahun, selain menjadi pedoman bagi 

pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, juga 

menjadi pedoman bagi setiap calon Bupati dan Wakil Bupati dalam 

menyusun visi, misi, serta program prioritas yang akan menjadi dasar 

dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Sehingga diharapkan dengan adanya RPJP Daerah dapat menjaga 

kesinambungan pembangunan jangka menengah yang 

dilaksanakan selama lima tahunan. 

 

Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi 

“Mewujudkan Kabupaten Bondowoso Sebagai Kawasan Agribisnis 

Yang Maju, Religius, Adil dan Makmur” perlu didukung oleh (1) 

Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) 



 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 

 

 
BAB IV Penutup / hal. 3 – dari 3 

 
 
 

Konsistensi kebijakan pemerintah; (3) Keberpihakan kepada rakyat; 

dan (4) Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif. 

    
 
 
   BUPATI BONDOWOSO 

 
           

   cap/ttd        
 

    AMIN SAID HUSNI 
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