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BAGIAN 1. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang  
 

Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang masih memiliki 

sumber daya hutan yang terjaga, ditunjukkan antara lain dengan luasan tutupan hutan yang masih 

baik. Selain itu, sumber daya alam lainnya seperti potensi perikanan air tawar dan pertanian 

umumnya serta potensi pertambangan masih relatif baik. Namun demikian, Kabupaten Sintang juga 

memiliki tantangan pembangunan yang serius dan perlu dipecahkan, antara lain tingkat kemiskinan 

penduduknya yang saat ini termasuk paling tinggi se-Kalimantan Barat, pertumbuhan ekonomi yang 

masih dibawah target, penyediaan infrastruktur dasar yang belum memadai dan merata, dan 

berbagai tantangan pembangunan lainnya. Pada saat yang sama, tekanan atas sumberdaya alam 

juga cenderung terus meningkat. 

 

Semenjak mendeklarasikan komitmen sebagai Kabupaten Lestari di tahun 2016, Pemerintah 

Kabupaten Sintang terus berbenah diri dan berupaya untuk memberikan kesejahteraan yang lebih 

lagi bagi masyarakatnya dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam, terutama 

hutan dan lahan dan kondisi lingkungan. Komitmen ini tentu memerlukan sinergi antara semua 

elemen pemangku kepentingan di Kabupaten Sintang, termasuk pemerintah kabupaten dan 

masyarakat sipil. Pada sisi pemerintah kabupaten, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi 

perencanaan dan program kerja yang akan menjadi landasan kerja dan ikhitiar bagi tercapainya 

Kabupaten Sintang Lestari. Diperlukan juga pemahaman yang sama bagi para elemen pemerintahan 

dalam menerjemahkan makna dari Kabupaten Sintang Lestari. Komitmen ini dan berbagai upaya 

untuk mewujudkannya menjadi jawaban penting atas berbagai tantangan sebagaimana disunggung 

di awal. 

 

Dalam jangka pendek (2020-2021) pada program dan prioritas kebijakan yang ada diperlukan 

sejumlah upaya penyesuaian (transisi) untuk memastikan kebijakan-rencana-program yang ada 

diarahkan menuju pencapaian komitmen Sintang Lestari. Dalam jangka panjang (2021 dan 

seterusnya), diperlukan langkah prioritas, antara lain untuk memastikan komitmen Sintang Lestari 

menjadi landasan payung dan bahkan roh dalam perencanaan pembangunan Sintang lebih lanjut, 

termasuk dalam proses menyiapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) 2022-2027 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang. Untuk lebih 

mengkonkretkan semua komitmen itu, diperlukan sebuah langkah strategis yang dikonstruksi 

melalui proses lintas pihak, dan hasilnya dituangkan dalam sebuah dokumen yang disepakati sebagai 

Rencana Aksi Daerah Sintang Lestari (RAD-SL).  Dokumen RAD-SL ini menjadi rujukan konkret dan 

otentik bagi pembangunan Sintang kedepan agar secara keseluruhan konsisten dengan komiten 

Kabupaten Sintang Lestari.  

 

1.2. Tujuan Penyusunan RAD-SL 
 

Rencana Aksi Daerah Sintang Lestari (RAD-SL) ini disusun sejalan dengan komitmen pemerintah 

mewujudkan Kabupaten Lestari. RAD-SL disusun secara partisipatif dengan melibatkan para 

pemangku kepentingan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sintang. RAD-SL merupakan 

dokumen yang bersifat strategis yang memuat tentang visi, misi, tujuan, saran, strategi, serta 

kebijakan dan rencana aksi dalam mewujudkan Kabupaten Sintang Lestari dan sebagai dokumen 
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antara sebelum dilakukannya evaluasi dan revisi terhadap dua dokumen landasan pembangunan 

yaitu RPJMD dan RTRW Kabupaten Sintang.  

 

Tujuan umum dari RAD-SL ini adalah memfasilitasi transisi kebijakan pembangunan Kabupaten 

Sintang dari business as usual (BAU) menuju pembangunan berkelanjutan (sustainable development) 

yang menjadi semangat dari visi Sintang Lestari. Rencana Aksi Daerah Sintang Lestari ini akan 

menjadi payung perubahan paradigma pembangunan, yang tidak bergantung hanya pada sektor-

sektor ekonomi yang berbasis lahan.  

 

Selain tujuan umum tersebut di atas, RAD-SL yang telah disusun ini mempunyai tujuan khusus berikut:  

1. Sebagai panduan reorientasi arah dan semangat pembangunan Kabupaten Sintang, terutama 

untuk program-program dan kegiatan dibawah RPJMD yang sedang berjalan. 

 

2. Sebagai acuan resmi bagi seluruh OPD di lingkup Kabupaten Sintang dalam menentukan 

prioritas program dan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan 

 

3. Sebagai pedoman adopsi program-program transisi menuju Sintang Lestari ke dalam RKPD 

2020-2021 sebelum RPJMD periode 2022 - 2027 dibuat. 

 

4. Sebagai acuan perumusan RPJMD 2002 – 2027 agar secara sistemik pembangunan Kabupaten 

Sintang menuju pada kondisi Sintang Lestari yang di targetkan tercapai pada tahun 2030. 

 

5. Sebagai pedoman dalam koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi semua pihak yang 

terkait dengan pembangunan berkelanjutan, baik secara vertikal maupun horizontal. 

 

1.3. Proses Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sintang Lestari (RAD-SL)  
 

RAD-SL ini disusun oleh para pemangku kepentingan yang dipimpin oleh pemerintah dan terdiri dari 

perwakilan elemen pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Semua rencana aksi yang tertuang dalam 

dokumen ini merupakan hasil dari proses yang dimulai sejak April 2018 yang menghasilkan sejumlah 

kajian, gagasan, visi, misi, rekomendasi kebijakan dan usulan program kerja konkrit yang disinergikan 

dalam dokumen RAD-SL ini.    

 

Untuk memastikan RAD-SL dapat dilaksanakan oleh seluruh pihak, RAD-SL ini akan disahkan secara 

hukum sebagai Peraturan Bupati Sintang. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada dalam RAD-SL 

dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik secara kolaboratif antara pemerintah, para mitra dan 

masyarakat sipil, maupun secara individual. Sebuah Kelompok Kerja Sintang Lestari akan dibentuk 

untuk memonitor komitmen para pihak dalam menjalankan RAD-SL ini.  

 

1.4. Urgensi Rencana Aksi Daerah Sintang Lestari (RAD-SL) 
 

Relevansi dan urgensi Rencara Aksi Daerah Sintang Lestari (RAD-SL) dapat dilihat setidaknya dari 

empat perspektif berikut: (i) Komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah diumumkan pada 

tahun 2016 untuk mewujudkan Kabupaten Sintang Lestari; (ii) Hasil rangkaian proses Perencanaan 
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Skenario Sintang Lestari; (iii) Hasil kajian PDRB Sintang 2010-2016, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan 

telaah KLHS RPJMD Sintang 2016-2021;  dan (iv) telaah atas dokumen REDD+ (Reduksi Emisi dari 

Deforestasi dan Degradasi Hutan +) Kalimantan Barat. Keempat perspektif tersebut saling 

menguatkan, bahwa Pembangunan Sintang kedepan adalah pembangunan ekonomi dan sosial 

dengan orientasi pemeliharaan keberlanjutan fungsi ekosistem dan penanganan perubahan iklim. 

Berangkat dari berbagai pemikiran awal tentang Rencana Aksi Sintang Lestari yang digagas Bupati 

Sintang, proses partisipatif lintas pihak perencanaan skenario mempertegas rumusan komitmen 

Sintang Lestari untuk kurun satu dekade lebih kedepan. Berdasarkan pemahaman para pihak atas 

dinamika dan potensi pembangunan Kabupaten Sintang, para pihak merekomendasikan scenario 

berikut sebagai gambaran masa depan Sintang Lestari pada tahun 2030: 

Pembangunan Sintang adalah pembangunan yang seimbang antara sosial dan ekonomi, dengan 

tetap menjaga produktivitas sumber daya alam dan kualitas lingkungan, melalui terwujudnya: 

 

(i) Kelembagaan dan sistem sosial yang terjaga baik sebagai dasar kesatuan dan 

keharmonisan masyarakat  

(ii) Tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, sehingga mampu melahirkan 

generasi penerus, yakni mereka yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan tanpa 

banyak terdistorsi pengaruh-pengaruh asing yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila 

dan kearifan lokal,  

(iii) Masyarakat yang mampu memulai kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif sebagai salah 

satu penggerak pertumbuhan ekonomi –alternative atas ekonomi ekstraktif yang 

selama ini berjalan, sekaligus meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan 

hutan,  

(iv) Sektor ekonomi berbasis lahan seperti perkebunan dan pertanian tetap memiliki porsi 

besar di Sintang, namun manfaat terbesar ekonominya dinikmati petani dan pekebun 

mandiri;  

(v) Pemerintahan Kabupaten Sintang yang terbuka dan akuntabel yang menjamin 

partisipasi masyarakat dalam penentuan arah kebijakan, perencanaan dan 

pengawasan pembangunan.   

 

Secara ringkas, rumusan Sintang Lestari di atas dapat dirangkum menjadi: 

“Rakyat Sejahtera, Lingkungan Hidup Terjaga” 

Para pihak pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Sintang menyadari, dalam konteks 

potensi dan dinamika yang ada di Kabupaten Sintang, perwujudan Sintang Lestari akan menyangkut 

keseluruhan aspek pembangunan, bukan sekedar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 

ataupun sekedar perbaikan dan peningkatan upaya perlindungan hutan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. Sejalan dengan semangat mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable 

Development Goals (TPB/SDG) yang menjadi komitmen nasional melalui Peraturan Presiden nomor 

59 Tahun 2017, upaya mewujudkan Sintang Lestari mencakup perbaikan dan sinkronisasi 

pembangunan bidang sosial, ekonomi, pemeliharaan ekosistem, dan perbaikan tata kelola 

pemerintahan serta peningkatan kemitraan pembangunan. 

PDRB Sintang 2010-2016 menunjukkan, bahwa sektor penggerak utama perekonomian Sintang 

masih didominasi sektor-sektor berbasis sumber daya alam (SDA) seperti lahan, hutan, perkebunan, 

pertanian. Kecenderungan ini semakin menguat setelah menimbang masuk sektor tambang dan 
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konstruksi. Penguatan kecenderungan ini berimplikasi pada semakin tingginya peluang terjadinya 

perubahan lanskap Sintang, sehingga pembangunan di sektor-sektor ini perlu diantisipasi. Langkah 

antisipasi di atas semakin penting bila sektor perdagangan dan eceran dan juga sektor industri 

pengolahan secara dominan bersandar pula pada komoditi-komoditi utama yang dihasilkan dari 

sektor-sektor berbasis lahan.  Relatif kecilnya peran sektor pengadaan listrik dan gas, yang rata-rata 

hanya 0,02% pertahun menjadi tantangan dan peluang bagi perbaikan kebijakan pembangunan 

Sintang, terutama dari aspek kebijakan energi.  Sementara, tingginya rata-rata pertumbuhan sektor 

informasi dan komunikasi (12,53% per tahun) yang secara persentase melebih rata-rata 

pertumbuhan sektor konstruksi (yang secara nominal tertinggi), menjadi peluang menarik bagi 

kebijakan pembangunan Sintang berbasis non lahan.  Fenomena ini memperbesar peluang untuk 

mengembangkan ekonomi kreatif sebagai alternatif bagi upaya pengendalian dan pengurangan 

ekonomi ekstraktif terutama yang berbasis lahan dan SDA. 

Secara keseluruhan, sesuai mandat pembuatannya, KLHS RPJMD Sintang 2016-2021 dan KLHS RTRW 

menguatkan perlunya sisi lingkungan masuk seawal mungkin dalam dokumen perencanaan 

pembangunan. Hasil KLHS ini menjadi penguat tekad dan semangat para pihak pemangku 

kepentingan yang berproses di dalamnya, khususnya komponen pemerintah, dalam menyiapkan 

prakondisi dan peta jalan menuju Sintang Lestari. Untuk mewujudkan Sintang-Lestari, kedua KLHS ini 

akan dipastikan kesesuaian dan sinerginya agar dalam operasionalisasinya dapat dipastikan 

konsistensi dan sinergi antara RPJMD dan RTRW.  

Saat penyusunan Program REDD+ Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang berada di posisi ketiga se 

Kalbar dalam angka laju degradasi dan deforestasi dan bahkan tertinggi untuk angka kebakaran 

hutan dan lahan.  Dalam agenda dan renaksi REDD+ Kalbar, Sintang karenanya ditargetkan, antara 

lain dapat memberikan kontribusi terhadap target penguranan emisi provinsi, lengkap dengan target 

luasan untuk kegiatan aksi mitigasi perubahan iklim di Sintang.  

Keseluruhan aspek di atas menunjukkan adanya urgensi bagi kehadiran RAD-SL ini untuk 

memastikan dimulainya sebuah proses transisi yang sistemik dalam system kebijakan dan 

perencanaan pembangunan Kabupaten Sintang mewujudkan scenario Sintang Lestari yang 

diinginkan para pihak pemangku kepentingan pembangunan. 

 

BAGIAN 2. VISI, MISI, INDIKATOR CAPAIAN DAN PETA JALAN MENUJU 

SINTANG LESTARI 
  

2.1. Visi 
 

Visi adalah gambaran masa depan yang ingin diwujudkan oleh para pemangku kepentingan. Dari 

proses partisipatif perencanaan skenario yang berlangsung sejak awal tahun 2018, para pihak 

sepakat merekomendasikan Visi Kabupaten Sintang Lestari 2030 sebagai berikut: 

 

Terwujudnya Masyarakat Sintang yang Sejahtera, Inovatif, Relijius, Harmonis dan Bermartabat, 

didukung oleh Lingkungan, Sumber Daya Alam yang Lestari, Stabilitas Keamanan dan 

Infrastruktur yang Merata dan Memadai 
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Visi ini disepakati bersama oleh perwakilan dari elemen-elemen masyarakat yang ikut serta dalam 

proses perencanaan skenario Sintang Lestari 2030. Visi Sintang Lestari berada dalam koridor untuk 

mencapai TPB/SDG (Tujuan Pembangunan Perkelanjutan/Sustainable Development Goals) 

sebagaimana diamanatkan di dalam Perpres No. 59 Tahun 2017. Sintang Lestari merupakan upaya 

menyeimbangkan pilar-pilar pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, dan pemeliharaan 

ekosistem sebagai penunjang kehidupan. Perbaikan tata-kelola (Pilar 4 dalam kerangka TPB 

Indonesia) yang terkait erat dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi prasyarat 

kunci dalam memastikan tercapainya keseimbangan ketiga pilar yang lain.  

 

Dengan pengertian operational ini, Visi di atas menjadi kebijakan payung yang diharapkan mampu 

menaungi perubahan paradigma, komitmen, reorientasi arah, semangat dan program pembangunan 

Kabupaten Sintang kedepan. Dalam jangka pendek, RAD-SL menyasar berbagai program 

pembangunan selama ini yang sudah tercantum dalam RPJMD 2016-2021. Dalam jangka panjang visi 

Sintang Lestari ini menjadi jiwa/roh pembangunan yang akan dirangkum dalam RPJMD 2022 - 2027.  

 

2.2. Indikator Sintang Lestari 
 

Proses partisipatif Perencanaan Skenario Sintang Lestari menghasilkan usulan Indikator Capaian yang 

konsisten dengan Indikator Target Pembangunan Berkelanjutan (sejalan dengan Perpres 59/2017). 

Indikator-indikator capaian tersebut ditampilkan dalam bentuk format kategori TPB sesuai Perpres 

59/2017 untuk memastikan kaitan dan konsistensi Visi Sintang Lestari dengan Visi Pembangunan 

Nasional.  

 

Tabel 1: Indikator Sintang Lestari dalam Kelompok Target TPB Menurut Perpres 59/2017. 

 

Keberlanjutan 

Pembangunan 

Sosial 

Keberlanjutan 

Pembangunan Ekonomi 

Keberlanjutan 

Fungsi Ekosistem 

Tata Kelola (Governance) 

Pendidikan (Lama 

Sekolah) 

Pendapatan Per Kapita Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup  

Kelengkapan dan 

Konsistensi/harmonisasi  

kebijakan/aturan dan dokumen 

perencanaan secara vertical dan 

horizontal (kesesuaian dengan 

target SDG, LCDI, RPJM Prov, 

dan sinergi antar OPD)  

Kesehatan (Usia 

Harapan 

Hidup/UHH) 

Pertumbuhan ekonomi  Laju Deforestasi 

atau 

Luas Tutupan Hutan 

Transparansi dalam 

perencanaan dan pelaksanaan 

program dan anggaran 

pembangunan 

Tingkat kematian 

Ibu per 1000 

kelahiran 

Tingkat Kemiskinan  Tingkat Polusi: 

- Air 

- Udara 

- Tanah  

 

 Tingkat kematian  

anak per 1000 

kelahiran 

Tingkat pengangguran Kontribusi bagi 

capaian Penurunan 

Emisi GRK Provinsi 

Kalimantan Barat  

Governance Index: 

- Keterbukaan informasi 

public/Transparansi,  



Rencana Aksi Daerah-Sintang Lestari      |           9  
 

- Akses masyarakat terhadap 

eksekutif dan legislative 

untuk penyampaian 

informasi dan pelayanan 

penyelesaian masalah tata 

kelola. 

- Akuntabilitas pelaksanaan 

program dan anggaran 

pembangunan  
Penyelesaian 

konflik sosial 

Ketimpangan 

Pendapatan dan 

Pemilikan Aset 

Konservasi hutan 

dan sumber air (luas, 

efektifitas kelola, 

restorasi, karhutla, 

KEE) 

Pemenuhan hak masyarakat 

(lahan, public utility, layanan 

umum) 

Kelestarian kearifan 

local: 

- Budaya 

- Pengetahuan 

Asli 

Produk unggulan 

(strategis) per 

kecamatan 

Proporsi energi 

terbarukan  

Tingkat kepatuhan terhadap 

hukum dan aturan perundang-

undangan 

 
Pemerataan Penyediaan 

Infrastruktur Dasar: 

- Rasio elektrifikasi 

- Panjang jalan 

- Kualitas jalan 

- Prasarana Komunikasi 

Tingkat kerentanan 

terhadap bencana: 

- alam   

- terkait kegiatan 

ekonomi  

Pengembangan data natural 

capital accounting (modal SDA 

dan ekosistem) untuk kesiapan 

perhitungan PDRB Hijau mulai 

tahun 2025 

 

Berbagai indikator di atas menjadi instrumen monitoring, evaluasi dan sekaligus kontrol yang handal 

dalam menakar secara periodik dan terus menerus pencapaian visi-misi dan komitmen Sintang 

Lestari. 

Sebagai pengejawantahan dari Visi Sintang Lestari yang kemajuan capaiannya perlu diukur dengan 

indicator-indikator keberhasilan di atas, perlu dirumuskan misi Kabupaten Sintang Lestari 2030, yaitu 

hal-hal yang harus dilakukan terkait dengan ukuran-ukuran capaian di atas agar visi Sintang Lestari 

terwujud sebagai sebuah realitas di tahun 2030. Rangkaian misi tersebut yang dikaitkan dengan 

indikator capaian Sintang Lestari di atas disampaikan di bawah ini sebagai acuan perencana program 

jangka menengah dan panjang untuk dilaksanakan secara bertahap dan kontekstual sesuai kesiapan 

para pihak dan Pemerintah Kabupaten Sintang. Sebagian indicator yang ditampilkan di bawah ini 

perupakan rincian dari yang ditampilkan dalam table di atas. 

 

Misi 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan berorientasi kepada 

kesejahteraan umum, melalui pengembangan ekonomi lokal secara kreatif. 

 

Indikator capaian:  

(i) Pertumbuhan ekonomi (total dan per kapita) 

(ii) Pemerataan pendapatan dan pemerataan kepemilikan asset produktif (Gini Ratio) 

(iii) Jumlah dan persentasi penduduk miskin 

(iv) Jumlah dan persentasi pengangguran 
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(v) Kemudahan akses masyarakat terhadap modal finansial (ketersediaan jasa dan 

persyaratan kredit mikro dan kecil)  

(vi) Ada dan berjalannya program produk unggulan per kecamatan 

  

Misi 2. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai modal 

dasar pembangunan ekonomi yang inklusif. 

 

Indikator capaian: 

(i) Ada dan berjalannya kebijakan dan tata-kelola perizinan pengelolaan SDA dan  

(ii) Ada dan berjalannya kebijakan tata kelola lingkungan yang lestari,  

(iii) Luas hutan alam yang dipertahankan tetap sebesar 59% dari luas kabupaten dengan 

tutupan hutan keseluruhan minimal 75%. 

(iv) Efektifitas pengelolaan KEE  

(v) Ada dan berjalannya kebijakan pengendalian polusi yang tercermin dari efektifitas 

pengelolaan sampah, polusi air, dan polusi udara 

(vi) Kontribusi dalam capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kalbar 

(vii) Ada dan berjalannya kebijakan dan program pengembangan energi terbarukan. 

 

Misi 3.  Mendorong pengembangan ekonomi berbasis lahan yang memberikan manfaat ekonomi 

terbesar bagi para petani dan pekebun mandiri.  

 

Indikator capaian: 

(i) Ada dan berjalannya kebijakan, rencana induk dan mekanisme yang memastikan bahwa 

upaya pengembangan komoditas unggulan strategis, memberikan kesamaan dan 

kesetaraan hak, akses dan kesempatan, termasuk kesempatan dalam pengembanan 

entitas ekonomi kreatif, sehingga secara keseluruhan memberikan manfaat ekonomi 

terbesar bagi para petani dan penduduk setempat.  

(ii) Ada dan berjalannya kebijakan dan program keamanan pangan yang efektif untuk 

memastikan peran serta dan manfaat sginifikan diterima oleh petani, peternak, dan 

pelaku usaha perikanan setempat. 

 

Misi 4. Mempercepat penyediaan infrastruktur dasar yang merata dan memadai, termasuk 

melalui public-private-people partnership (4P) di tingkat desa.  

 

Indikator capaian: 

(i) Ketersediaan dan tingkat kualitas prasarana umum yang merata: jalan, jembatan, 

listrik, prasarana komunikasi, sarana pembangunan sosial, air bersih, dan fasilitas 

umum lainnya. 

(ii) Ada dan berjalannya kebijakan, mekanisme dan program kemitraan yang transparan 

dan akuntabel para pihak [Kemitraan Masyarakat-Perusahaan dan 

Pemerintah/People-Public-Private Partnership (P4)] untuk peningkatan infrastruktur   
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Misi 5.  Mendorong pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya generasi 

muda, yang religius, bermartabat, pro-keberlanjutan dan inovatif. 

 

Indikator capaian: 

(i) Ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar dan pendidikan menengah 

umum dan vokasi yang merata di seluruh wilayah Kabupaten    

(ii) Ketersediaan kurikulum pendidikan dasar sampai dengan menengah atas yang 

memiliki 3 orientasi kualitas, yaitu pendidikan akademis untuk penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, pendidikan karakter untuk membangun martabat dan 

kreatifitas untuk berinovasi, dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.  

(iii) Ada dan berjalannya program peningkatan kualitas tenaga pendidik dan 

management sekolah. 

(iv) Angka jumlah penduduk berpendidikan sesuai jenjang pendidikan, bidang keahlian, 

dan latar belakang sekolah. 

(v) Ada dan berjalannya kebijakan dan program peningkatan kualitas kehidupan 

beragama dan kerukunan antar umat beragama. 

(vi) Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini sebagai modal awal pembangunan 

sumber daya manusia Sintang di masa depan. 

(vii) Tercukupinya kebutuhan guru dan tenaga pengajar lainnya secara merata di seluruh 

wilayah kabupaten.  

 

Misi 6.  Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan 

dan pelayanan umum lainnya.  

 

Indikator capaian: 

(i) Ketersediaan fasilitas layanan kesehatan yang merata. 

(ii) Ada dan berjalannya kebijakan dan program peningkatan cakupan dan kualitas 

pelayanan kesehatan secara bertahap untuk setiap kecamatan. 

(iii) Ada dan berjalannya program peningkatan kualitas gizi masyarakat 

(iv) Ada dan berjalannya program peningkatan kualitas sanitasi 

(v) Indeks kepuasan penduduk atas penyediaan pelayanan dasar (pendidikan, 

kesehatan, dan pelayanan umum lainnya) meningkat. 

 

Misi 7.  Membentuk sistem kelembagaan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, kolaboratif, 

multi-pihak, dan multi-sektor untuk mengawal kebijakan, perencanaan, dan pencapaian 

visi pembangunan Sintang Lestari.  

 

Indikator capaian: 

(i) Ada dan berjalannya sistem dan mekanisme tata-laksana kepemerintahan yang 

menjamin terwujudnya keterbukaan, akuntabilitas, serta pelibatan lintas pihak dan 

sektor secara konsisten.  

(ii) Peningkatan disiplin, kualitas, keterpaduan dan sinergi antar perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan dari semua sektor yang dipimpin oleh OPD terkait. 
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(iii) Ada dan berjalannya program kemitraan pembangunan antara Masyarakat-

Pemerintah-Dunia Usaha untuk memastikan konsistensi dan sinergi program 

pembangunan antar pihak pemangku kepentingan. 

(iv) Ada dan berfungsinya wadah (platform) konsultatif multipihak sebagai sarana 

integrasi program kerja dan pengawalan pelaksanaan misi para pihak untuk 

mewujudkan Sintang Lestari. 

 

2.3. Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Mewujudkan Visi Kabupaten Sintang Lestari  
 

Untuk merumuskan program pelaksanaan, misi Kabupaten Sintang Lestari diturunkan menjadi 

seperangkat tujuan dan sasaran sebagai berikut: 

 

VISI: Terwujudnya Masyarakat Sintang yang Sejahtera, Inovatif, Relijius, Harmonis dan 

Bermartabat, didukung oleh Lingkungan, Sumber Daya Alam yang Lestari, Stabilitas Keamanan dan 

Infrastruktur yang Merata dan Memadai 

Misi 1 Tujuan Sasaran 

Mendorong 

pertumbuhan 

ekonomi yang 

inklusif dengan 

berorientasi 

kepada 

kesejahteraan 

umum, melalui 

pengembangan 

ekonomi lokal 

secara kreatif. 

1. Meningkatkan 

pertumbuhan 

ekonomi berbasis 

sumber daya 

lokal. 

2. Mengembangkan 

potensi-potensi 

ekonomi 

alternatif berbasis 

teknologi, sumber 

daya alam 

terbarukan dan 

non-ekstraktif, 

dan komunal.  

3. Meningkatkan 

kemandirian dan 

kesejahteraan 

masyarakat, 

terutama di desa. 

4. Menurunkan 

tingkat 

kemiskinan 

struktural. 

 

1. Meningkatnya perekonomian Kabupaten Sintang. 
2. Meningkatnya investasi pada sektor-sektor 

ekonomi kreatif dan non-ekstraktif. 
3. Lahirnya sentra-sentra pertumbuhan ekonomi 

berbasis keunggulan lokal.  
4. Meningkatnya peran koperasi, UMKM, dan 

lembaga keuangan non-bank dalam 
pengembangan ekonomi rakyat. 

5. Meningkatnya produksi dan produktivitas dari 
kegiatan-kegiatan ekonomi dan komoditas di 
perdesaan.  

6. Meningkatnya akses kelompok marginal dan 
kelompok masyarakat termiskin kepada layanan 
keuangan dan peningkatan kapasitas mereka 
dalam pemanfaatan potensi ekonomi lokal. 

 

Misi 2 Tujuan Sasaran 

Mengelola sumber 

daya alam secara 

berkelanjutan 

sebagai modal 

dasar 

pembangunan 

1. Meningkatkan 

kualitas tata 

kelola sektor 

berbasis lahan 

dan ekstraktif 

untuk.  

1. Lahirnya peraturan pengelolaan pemanfaatan 
sumber daya alam berbasis lahan dan ekstraktif 
yang mencerminkan tata kelola sumber daya yang 
baik, transparan, dan non-destruktif. Termasuk di 
dalamnya mengatur mengenai reward, 
punishment, and incentives. 
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ekonomi yang 

inklusif. 

2. Menurunkan 

eksternalitas 

negatif dari sektor 

berbasis lahan 

dan ekstraktif. 

3. Menjaga 

kelestarian 

ekosistem alam.    

2. Meningkatkan investasi pada metode produksi dan 
ekstraksi yang ramah lingkungan dan sesuai 
dengan prinsip berkelanjutan. 

3. Meningkatnya rehabilitasi terhadap wilayah atau 
lahan terdegradasi. 

4. Terjaganya ekosistem alam yang masih berada 
dalam kondisi baik, dan meningkatnya kualitas 
ekosistem alam yang sebelumnya terdegradasi. 
 

Misi 3 Tujuan Sasaran 

Mendorong 
pengembangan 
ekonomi berbasis 
lahan yang 
memberikan 
manfaat ekonomi 
terbesar bagi para 
petani dan 
pekebun mandiri.   

1. Meningkatkan 

kesejahteraan 

petani dan 

pekebun mandiri. 

2. Meningkatkan 

akses petani dan 

pekebun mandiri 

terhadap layanan 

keuangan. 

3. Meningkatkan 

akses petani dan 

pekebun mandiri 

terhadap 

teknologi dan 

metode 

peningkatan 

produktivitas. 

4. Meningkatkan 

akses petani dan 

pekebun mandiri 

terhadap pasar. 

5. Meningkatkan 

nilai tambah atas 

komoditas yang 

diproduksi oleh 

petani dan 

pekebun mandiri.  

1. Lahirnya peraturan yang melindungi hak atas 
tanah dan hak pengelolaan lahan bagi petani dan 
pekebun mandiri.  

2. Lahirnya peraturan yang memberikan hak 
pengambilan keputusan petani dan pekebun 
mandiri atas pengelolaan lahan milik sendiri.  

3. Lahirnya kebijakan, program, kegiatan yang 
mendukung Reformasi Agraria dan Perhutanan 
Sosial, disertai dengan alokasi anggaran yang 
memadai.  

4. Meningkatnya kepemilikan lahan petani dan 
pekebun mandiri.  

5. Meningkatnya investasi pada teknologi dan 
metode produksi yang lebih produktif, ramah 
lingkungan, dan memberikan nilai tambah bagi 
petani dan pekebun mandiri.  

6. Meningkatnya investasi pada barang, jasa, dan 
infrastruktur yang berorientasi pada mendekatkan 
akses pasar kepada petani dan pekebun mandiri. 
 

Misi 4 Tujuan Sasaran 

Mempercepat 

penyediaan 

infrastruktur dasar 

yang merata dan 

memadai, 

termasuk melalui 

public-private-

people partnership 

(4P) di tingkat 

desa. 

1. Meningkatkan 

kualitas dan 

kuantitas 

infrastruktur. 

2. Meningkatkan 

pembiayaan 

infrastruktur 

melalui skema 4P.  

3. Meningkatkan 

kualitas dan 

1. Tersedianya infrastruktur dan sarana transportasi 
yang handal untuk mendukung pergerakan orang 
dan barang. 

2. Meningkatnya investasi infrastruktur melalui 
skema 4P, terutama untuk penyediaan 
infrastruktur desa.  

3. Tersedianya infrastruktur dasar di semua desa di 
wilayah Kabupaten Sintang, atau meningkatnya 
akses semua desa di wilayah Kabupaten Sintang 
terhadap manfaat dari ketersediaan infrastruktur 
dasar tersebut. 
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kuantitas 

infrastruktur 

dasar di desa, 

untuk mendukung 

kegiatan 

perekonomian 

dan layanan 

dasar.   

 

Misi 5 Tujuan Sasaran 

Mendorong 

pendidikan dan 

pengembangan 

sumber daya 

manusia, 

khususnya generasi 

muda, yang 

religius, 

bermartabat, dan 

inovatif. 

1. Mewujudkan 

kualitas 

kehidupan 

keagamaan dan 

toleransi atas 

kemajemukan 

masyarakat. 

2. Meningkatkan 

kualitas 

pendidikan yang 

berakar pada 

budaya lokal. 

3. Meningkatkan 

kualitas 

pendidikan untuk 

pengembangan 

sektor ekonomi 

kreatif. 

1. Meningkatnya angka melek huruf. 
2. Tuntasnya wajib belajar 9 tahun. 
3. Meningkatnya kualitas materi pengajaran dan 

kurikulum pendidikan, baik formal maupun 
informal, yang mengintegrasikan nilai-nilai 
toleransi, kewirausahaan, kecintaan pada 
lingkungan hidupdan alam, dan pemahaman 
pembangunan berkelanjutan.  

4. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke 
jenjang menengah dan tinggi.  

5. Meningkatnya jumlah tempat pendidikan formal 
kejuruan maupun pendidikan non-formal yang 
mendorong kewirausahaan. 

6. Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga pengajar 
lainnya untuk pendidikan sekolah dasar, sekolah 
menengah pertama, dan sekolah menengah atas 
di seluruh wilayah kabupaten.  

7. Tersedianya fasilitas belajar dan tenaga pengajar 
untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) di seluruh 
wilayah kabupaten. 

Misi 6 Tujuan Sasaran 

Meningkatkan 

kualitas hidup 

masyarakat melalui 

peningkatan 

kualitas layanan 

kesehatan dan 

pelayanan umum 

lainnya. 

1. Meningkatkan 

derajat kesehatan 

masyarakat, 

sebagai salah satu 

modal dasar 

sumber daya 

manusia yang 

mendukung 

pembangunan 

berkelanjutan.  

1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan 
kesehatan, terutama untuk kesehatan ibu dan 
anak. 

2. Meningkatnya adopsi pola hidup sehat di 
masyarakat.  

3. Tersedianya layanan kesehatan dasar di semua 
desa di wilayah Kabupaten Sintang, atau 
meningkatnya akses semua desa terhadap layanan 
kesehatan dasar.  

Misi 7 Tujuan Sasaran 

Membentuk sistem 

kelembagaan 

pemerintahan yang 

terbuka, akuntabel, 

kolaboratif, multi-

pihak, dan multi-

sektor untuk 

mengawal 

1. Meningkatkan 

kualitas dan 

kapasitas aparatur 

pemerintahan, 

baik secara umum 

maupun secara 

khusus terkait 

1. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia 
aparatur pemerintahan daerah.  

2. Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah.  
3. Lahirnya lembaga yang mengawal dan memonitor 

perjalanan dan target capaian Sintang Lestari.  
4. Lahirnya forum komunikasi yang menjembatani 

kepentingan pemerintah dan masyarakat sipil 
untuk Sintang Lestari.  
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pencapaian visi 

Sintang Lestari. 

pembagunan 

berkelanjutan. 

2. Meningkatkan 

kapasitas aparatur 

di semua 

tingkatan dalam 

penganggaran 

dan pengelolaan 

keuangan.  

3. Melakukan 

reformasi 

birokrasi 

pemerintahan 

daerah di semua 

tingkatan.  

4. Meningkatkan 

kapasitas 

pemerintahan 

desa sebagai 

ujung tombak dari 

pembangunan 

berkelanjutan.  

5. Mengadopsi 

prinsip, 

pemahaman, dan 

kerangka pikir 

pembangunan 

berkelanjutan 

dalam semua 

aspek 

pemerintahan 

daerah di semua 

tingkatan.  

5. Meningkatnya adopsi dan implementasi open 
government dan tata kelola yang transparan, 
akuntabel, dan bersih, yang didasari pada 
pemahaman pembangunan berkelanjutan, ke 
semua tingkatan pemerintah daerah.  

 

2.4. Peta Jalan (Roadmap) Menuju Sintang Lestari 2030  
 

Realisasi dari visi dan misi Sintang Lestari merupakan sebuah proses dengan tahapan-tahapan 

tertentu, di mana satu tahap akan menjadi modal dasar dan persiapan bagi dimulainya tahap 

berikutnya. Untuk itu, disusun sebuah Peta Jalan (Roadmap) Menuju Sintang Lestari 2030 yang 

menjadi panduan untuk menentukan prioritas yang perlu dilakukan terlebih dahulu.  

 

VISI: Terwujudnya Masyarakat Sintang yang Sejahtera, Inovatif, Relijius, Harmonis dan 

Bermartabat, didukung oleh Lingkungan, Sumber Daya Alam yang Lestari, Stabilitas Keamanan dan 

Infrastruktur yang Merata dan Memadai 

Tahun/periode Target Indikator 

2019 1. Pengesahan Rencana Aksi 
Daerah Sintang Lestari (RAD-SL) 

1. RAD-SL disahkan sebagai peraturan 
Bupati. 
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sebagai acuan transisi rencana 
pembangunan Kabupaten 
Sintang 

2. Pembentukan kelompok kerja 
(Pokja) Sintang Lestari sebagai 
cikal bakal Komisi Sintang 
Lestari untuk mengawal 
perjalanan dan pencapaian 
target Sintang Lestari. 

2. Kelompok Kerja (Pokja) Multi-pihak 
Sintang Lestari disahkan oleh Bupati 
dan ada alokasi anggaran Pokja untuk 
tahun 2020 dan komitmen untuk 
penganggaran di setiap tahun 
berikutnya. 

2020 1. Pokja memfasilitasi dan 
memastikan konsistensi dari 
perencanaan pembangunan 
sektoral.  

2. Pembuatan RDTR, Regulasi 
Zonasi, dan Sistem Informasi & 
Keputusan Ruang secara 
bertahap. 

3. Penguatan Tata Kelola Lahan 
(Informasi/ Pemetaan, Hak, 
Batas, Guna) sesuai dengan 
prinsip Reforma Agraria dan 
Perhutanan Sosial (RAPS) 

4. Perencanaan dan strategi 
pendanaan infrastruktur. 

5. Strategi Komoditas Lestari. 

1. Kelompok Kerja (Pokja) sudah berdiri 
dan berfungsi dengan baik, dengan 
pembiayaan dari APBD. 

2. Proses pembuatan RDTR untuk topik 
strategis (seperti agropolitan) sudah 
mulai berjalan. 

3. Proses implementasi RAPS dan 
penguatan tata kelola sudah dimulai 
dengan memasukkan prinsip dan 
komponennya ke dalam rencana 
kerja OPD terkait. 

4. Proses perencanaan dan strategi 
pendanan infrastruktur sudah 
dimulai dengan menugaskan OPD 
terkait sebagai pelaksana. 

5. Penyusunan rencana aksi atau 
strategi komoditas lestari, yang 
didukung oleh lembaga masyarakat 
sipil, kelompok petani dan pekebun, 
dan pemangku kepentingan non-
pemerintah lainnya. 

2021 1. Dimulainya proses revisi 
Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabupaten Sintang. 

2. Penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Sintang 2022-2027 

1. Proses revisi RTRW dimulai secara 
formal dengan menggunakan RDTR 
yang sudah disusun sebelumnya 
sebagai dasar pertimbangan. 

2. Proses penyusunan draft teknokratik 
RPJMD 2022 – 2027 sudah dimulai 
secara formal dengan memasukkan 
komponen-komponen dalam 
rencana aksi ini sebagai masukan 
utama. 

2022 - 2027 1. RPJMD, RENSTRA OPD, RTRW 
yang baru sudah 
mengakomodasi VISI SINTANG 
LESTARI sepenuhnya. 

2. Penuntasan RAPS dan Resolusi 
Konflik Lahan dan Tata Kelola 
lahan – integrasi dengan 
program komoditas lestari. 

3. Pengembangan ekonomi kreatif 
masyarakat. 

1. Visi, misi, dan elemen lainnya dari 
Sintang Lestari sudah tercantum 
secara formal dan jelas dalam 
dokumen RPJMD, RTRW, dan 
RENSTRA OPD.  

2. Ada kelembagaan dan mekanisme 
penyelesaian masalah lahan dan 
pertanahan, serta ada dokumen 
formal yang menjadi dasar good 
landscape governance. 
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4. Pengembangan infratsruktur 
berorientasi keterkaitan 
ekonomi lokal-regional. 

5. Adopsi Indikator Target 
Pembangunan Berkelanjutan 
SDGs) yang saling 
komplementer dengan 
Indikator Kabupaten Lestari. 

6. Penguatan kelembagaan 
pengawal untuk memastikan 
harmonisasi antar OPD. 

3. Sudah tersedianya dokumen strategi 
pengembangan ekonomi kreatif, dan 
sudah muncul bibit-bibit kegiatan 
ekonomi kreatif di Sintang.  

4. Infrastruktur yang dibangun sudah 
mempertimbangkan konektivitas 
lokal – regional.  

5. Indikator-indikator Kabupaten Lestari 
berdampingan dengan Indikator 
Target Pembangunan Berkelanjutan 
tercantum dalam RPJMD dan 
dokumen-dokumen perencanaan 
pembangunan lainnya.  

6. Berdirinya kelembagaan untuk 
mengawal dan memastikan 
harmonisasi antar OPD. Bentuknya 
bisa kelembagaan baru maupun 
penguatan kelembagaan atau OPD 
yang sudah ada.  

2027 - 2032 1. RPJMD, RENSTRA OPD, RTRW 
melanjutkan VISI SINTANG 
LESTARI 

2. Penuntasan pembangunan 
infrastruktur dasar penunjang 
pembangunan ekonomi 

3. Penguatan infrastruktur dan 
SDM pelayanan sosial 

4. Penguatan kelembagaan 
partisipasi ekonomi masyarakat 

5. Penguatan indikator SDGs. 
6. Kelembagaan pengawal tetap 

berjalan efektif. 

1. Visi, misi, dan elemen lainnya dari 
Sintang Lestari sudah tercantum 
secara formal dan jelas dalam 
dokumen RPJMD, RTRW, dan 
RENSTRA OPD.  

2. Infrastruktur yang dibangun sudah 
mempertimbangkan konektivitas 
lokal – regional.  

3. Meningkatnya indikator-indikator 
sosial ekonomi masyarakat yang 
merupakan hasil dari penguatan 
infrastruktur dan SDM pelayanan 
sosial.  

4. Meningkatnya jumlah kegiatan 
ekonomi berbasis masyarakat 
disertai lembaga pembiayaan yang 
mendukung dan bisa diakses oleh 
sebagian besar masyarakat. 

5. Indikator-indikator Kabupaten Lestari 
berdampingan dengan Indikator 
Target Pembangunan Berkelanjutan 
tercantum dalam RPJMD dan 
dokumen-dokumen perencanaan 
pembangunan lainnya.  

6. Tetap berdirinya kelembagaan yang 
berjalan aktif untuk mengawal dan 
memastikan harmonisasi antar OPD.  
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BAGIAN 3. RENCANA DAN IMPLEMENTASI AKSI SINTANG LESTARI 
 

3.1. Kondisi Pemungkin  
 

Tersusun dan terealisirnya RAD-SL.  Ada, tersusun dan terealisirnya RAD-SL ini merupakan salah 

satu konidisi pemungkin untuk mewujudkan Sintang Lestari. Terealisir, artinya keseluruhan rencana 

aksi dalam RAD diadopsi ke dalam RKP mulai 2020 dan seterusnya, dan dieksekusi baik yang 

menyangkut sektor berbasis lahan, non lahan maupun sektor-sektor pendukung. 

 

Kesadaran dan kesepakatan bersama para pemangku kepentingan. Melalui proses pengarus-

utamaan secara intensif, SL harus menjadi kesadaran dan kesepakatan keseluruhan para pihak 

terkait, terutama para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, tokoh masyarakat, tokoh 

adat, dunia usaha dan akademisi. Perlu upaya edukasi public yang terprogram untuk ini. 

 

Peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Kabupaten Sintang. Seluruh komponen Pemerintah 

Kabupaten perlu memahami arti dan implikasi konsep Sintang Lestari pada tugas dan fungsinya, dan 

perlu ditingkatkan keahliannya dalam membangun dan mensinergikan program-program terkait 

Sintang Lestari di dalam mauoun antar OPD. Peningkatan keahlian ini perlu diprioritaskan pada 

tenaga perencana dan bina program dalam setiap OPD. 

 

Koordinasi, integrasi program, sinkronisasi dan sinergi terbaik antar program pembangunan 

Pemerintah Kabupaten. Hal ini dialamatkan terutama pada para OPD pengampu program sektoral 

terkait lingkup pemerintah kabupaten Sintang yang perlu meningkatkan disiplin dan kesadaran 

tentang keperluan melakukan berbagai unsur sinergi tersebut. 

 

Lembaga khusus multipihak. Perlu dibentuk kelembagaan dan organisasi khusus untuk mengawal 

pelaksanaan keseluruhan renaksi RAD SL ini. Lembaga lebih bersifat koordinasi fungsional dengan 

peran melakukan monitoring dan evaluasi termasuk dalam aspek perencanaan substantif  dan 

anggaran lintas sektor. Dalam jangka pendek Lembaga dapat berbentuk Kelompok Kerja yang dalam 

jangka panjang bertransisi menjadi Komisi Multipihak Kabupaten untuk Sintang Lestari. 

 

3.2. Rencana Aksi Sektor Basis Lahan  
 

1. Peningkatan efektivitas regulasi sertifikasi dan perijinan PPLH. 
Tujuan Memerkuat kualitas pelaksanaan aturan terkait sertifikasi dan perijinan 

(penghentian pemberian izin pembukaan lahan) dan penanganan deforestasi 

melalui rehabilitasi lahan kritis serta PPLH (AMDAL, UKL, UPL, Limbah B3, Limbah 

Cair, dan Land Application).  

Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

Kualitas pelaksanaan aturan meningkat dicirikan, antara lain dengan banyaknya 

entitas kegiatan usaha yang bersertifikat, laju deforestasi berkurang nyata, 

berkurangnya luas lahan kritis dan meningkatnya kualitas pelaksanaan PPLH, dimana 

AMDAL benar-benar berfungsi sebagai instrumen kontrol.   

Kegiatan dan 

Ukuran Keberhasilan 

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 

•  Menindaklanjuti pelaksanaan PP 
24/2018 – integrasi perijinan 
secara elektronik. 

• Terbangun sistem perizinan yang 
lengkap dengan perangkat keras dan 
tenaga ahlinya. 
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• keseluruhan jenis perizinan berhasil 
diintegrasikan. 

 • Penyediaan insentif bagi desa-
desa yang berhasil menjaga 
tutupan hutan dan melakukan 
rehabilitasi lahan kritis. 

• Total luas tutupan hutan meningkat 
secara nyata; total luas lahan kritis 
menurun secara signifikan. 

 • Membantu dan memfasilitasi 
para petani sawit mandiri untuk 
beroleh STDB untuk tanaman 
perkebunan, termasuk kebun 
sawit. 

• Jumlah petani atau pekebun mandiri 
yang memiliki Surat Tanda Daftar 
Budidaya (STDB) meningkat. 

OPD Koordinator Dinas Tata Ruang dan Pertanahan. 

Lembaga Pendukung Dinas LH, Distanbun, Bappeda, Distanbun, KPH, Lembaga dan praktisi sertifikasi.  

Jangka Waktu 2020-2021 

Sumber Pendanaan APBN, APBD, juga BPDPKS dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

Arah Sinkronisasi 

bagi OPD 

Koordinator 

 

 

 

 

 

 

 

Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 

• Program Pengendalian Pemanfaatan 

Ruang. 

• Penyusunan SOP Pengawasan dan 

Pengendalian (Pemanfaatan Ruang).  

• Program Penataan Penguasaan, 

Pemilikan, Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah. 

• Pelayanan Penerbitan Izin, 

Pengendalian dan Pemanfaatan 

Tanah.   

 

• Fokus pada upaya membantu tindak 

lanjut PP24/18 dari sisi perencanaan 

pemanfaatan ruang dan lahan. 

• Penyiapan sistem insentif terkait 

kinerja tutupan hutan dan 

rehabilitasi lahan-lahan kritis, serta 

penanganan lingkungan, termasuk 

di tingkat desa. 

• Pada IKP yang ada, pastikan bahwa 

SOP dan standarisasinya 

mengandung unsur penguatan 

pelaksanaan PP24/2018 didasarkan 

pada berjalannya prinsip 

Pembangunan Lanksap 

Berkelanjutan; meningkatnya 

kegiatan usaha yang tersertifikat 

dan penanganan lingkungan. 

 

2. Peningkatan efektivitas alokasi dan pengendalian pemanfaatan lahan. 
Tujuan Meningkatkan kualitas pelaksanaan aturan dalam rangka meningkatkan efektivitas 

ketepatan alokasi dan pengendalian pemanfaatan lahan. 

Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

Lahan-lahan teralokasi dengan baik dan efektif baik untuk peruntukan maupun 

pemanfaatannya.  

Kegiatan dan 

Ukuran Keberhasilan 

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 

• Tinjauan regular atas dokumen 
dan pelaksanaan RTRW dan 
regulasi terkait. 

• RTRW temonitor secara rutin dan 
pelaksanaanya bantu memastikan 
terutama alokasi dan pemanfaatan 
lahan secara efektif. 
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• Mendorong dan memasilitasi 
pelaksanaan dan penguatan 
Hutan Desa dan Hutan Adat. 

• Keberadaan hutan desa dan hutan 
adat semakin kuat dan 
diperhitungkan, termasuk dari 
keragaan ekonominya.  

OPD Koordinator Dinas Tata Ruang dan Pertanahan 

Lembaga Pendukung Bappeda, KPH, Distanbun, sektor terkait lahan lainnya. 

Jangka Waktu 2020-2021 

Sumber Pendanaan APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat 

Arah Sinkronisasi 

bagi OPD 

Koordinator 

 

 

 

 

 

 

 

Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 

• Program Penataan Ruang. 

• Monev Pemanfaatan Tata Ruang.  

• Program Penataan Penguasaan, 

Pemilikan, Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah. 

• Pelayanan Penerbitan Izin, 

Pengendalian dan Pemanfaatan 

Tanah.   

 

• Fokus juga pada upaya evaluasi 

regulasi perencanaan dan 

pelaksanaan RTRW dan regulasi 

terkait lainnya; termasuk 

memercepat pelaksanaan dan 

penguatan Hutan Desa dan Hutan 

Adat. 

• Pada IKP yang ada, pastikan 

penataan ruang dan monev 

pemanfaatannya mencakup 

diperolehnya dokumen RTRW yang 

benar-benar berorientasi secara 

ketat prinsip PLB dan good land 

governance. Kedua prinsip ini juga 

melandasi upaya penataan, 

khususnya pelayanan dalam 

penerbitan segala bentuk izin. 

 

3. Peningkatan produktivitas lahan dan komoditi pertanian dan perkebunan. 
Tujuan Peningkatan produktivitas komoditi hasil-hasil pertanian dan perkebunan melalui 

peningkatan efektivitas dan produktivitas pemanfaatan lahan. 

Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

Jumlah dan produktivitas komoditi pertanian dan perkebunan meningkat baik dari 

jumlah maupun kualitas.  

Kegiatan dan 

Ukuran Keberhasilan 

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 

• Peningkatan kualitas 
pemanfaatan lahan dan 
produktivitas perkebunan dan 
pertanian/hortikultura; termasuk 
melalui integrasi kebun sawit 
dengan peternakan sapi (silvo-
pastural). 

• Pemanfaatan dan alokasi lahan tepat 
dan efektif dalam meningkatkan 
produktivitas komoditi pertanian dan 
perkebunan. 

 • Penyelesaian tumpang tindih 
Lahan dan efektivitas 
pemanfaatan lahan. 

• Konflik pemanfaatan lahan 
berkurang, efektivitas alokasi dan 
pemanfaatan lahan semakin efektif 
dalam menunjang peningkatan 
produktivitasnya. 
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 • Bantuan pembangunan kebun 
mandiri. 

• Jumlah dan luas perkebunan mandiri 
meningkat. 

 • Intensifikasi Padi Jagung dan 
Kedelai (PAJALE). 

• Luas, produksi dan kualitas hasil padi, 
jagung dan kedelai meningkat. 

OPD Koordinator Dinas Pertanian dan Perkebunan 

Lembaga Pendukung Dinas Tata Ruang, Bappeda Litbang, Praktisi dan dunia usaha perkebunan dan 

pertanian. 

Jangka Waktu   2020-2021 

Sumber Pendanaan APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

Arah Sinkronisasi 

bagi OPD 

Koordinator 

 

 

 

 

 

 

 

Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 

• Program Peningkatan Produksi 

Pertanian dan Perkebunan. 

 

 

• Pastikan program peningkatan ini 

mencakup kegiatan terkait 

penyelesaian tumpang tindih lahan, 

berjalannya silvopature sawit-sapi, 

bantuan kebun mandiri dan 

intensifikasi PAJALE. 

• Pada IKP yang ada, pastikan 

cakupan kegiatan di atas ada dalam 

koridor dan benar-benar 

berorientasi secara ketat prinsip PLB 

dan good land governance. Kedua 

prinsip ini juga melandasi proses 

penyelesaian kasus tumpang tindih 

lahan. 

 

4. Peningkatan konektivitas fisik antar desa. 
Tujuan Membuka akses transportasi melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan 

sampai ke tingkat desa.  

Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

Jaringan jalan, jembatan, pelayanan dan akses transfortasi menuju dan antar-desa 

semakin meningkat. 

Kegiatan dan 

Ukuran Keberhasilan 

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 

• Perbaikan jalan dan jembatan 
antar desa yang telah ada namun 
rusak. 

• Kondisi jalan dan jembatan yang ada 
membaik dan berfungsi optimal 
sebagai sarana transformasi. 

 • Pembangunan jalan dan 
jembatan baru. 

• Panjang jalan dan jumlah jembatan 
meningkat dan jaringan jalan semakin 
meluas. 

OPD Koordinator Dinas Pekerjaan Umum 

Lembaga Pendukung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Dinas Perhubungan, 

Bappeda, Dinas Tata Ruang dan sektor terkait lainnya. 

Jangka Waktu  2020-2021 

Sumber Pendanaan APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 
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Arah Sinkronisasi 

bagi OPD 

Koordinator 

 

 

• Program Kerja Dinas Pekerjaan 

Umum yang relevan. 

 

• Program ini perlu pula mencakup 

kegiatan terkait pembangunan jalan 

dan jembatan antar desa, baik yang 

baru maupun yang telah ada, tetapi 

kondisinya rusak. 

• Pada IKP yang ada perlu 

ditambahkan indikasi capaian 

pembangunan jalan dan jembatan, 

terutama antar desa, sebagai 

penguat indikator membaiknya 

konektivitas fisik antar desa.  

 

 

5. Peningkatan fasilitas transportasi publik. 
Tujuan Meningkatkan layanan transportasi publik melalui penataan sarana utama 

transportasi. 

Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

Jumlah macam dan kualitas moda serta trayek transportasi publik meningkat. 

Kegiatan dan 

Ukuran Keberhasilan 

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 

• Menyediakan moda dan trayek 
transportasi publik dan 
revitalisasi moda dan trayek yang 
ada. 

• Moda transportasi publik semakin 
beragam dan trayek transportasi 
semakin luas sampai ke desa. 

 • Normalisasi sungai-sungai utama 
yang rusak akibat kegiatan PETI. 

• Sungai-sungai yang ada kembali dapat 
dijadikan sarana transportasi publik. 

OPD Koordinator Dinas Perhubungan 

Lembaga Pendukung Dinas PU, Dinas Tata Ruang,  

Jangka Waktu  2020-2021 

Sumber Pendanaan APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat 

Arah Sinkronisasi 

bagi OPD 

Koordinator 

 

 

Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 

• Program Kerja Dinas Perhubungan 

yang relevan 

 

• Pada program ini perlu dicakup pula 

kegiatan penyediaan moda dan 

trayek transportasi publik dan upaya 

revitalisasinya; dan kegiatan 

normalisasi sungai-sungai utama 

yang rusak, terutama akibat 

kegiatan PETI.  

• Pada IKP yang ada perlu 

ditambahkan indikasi capaian dan 

kualitas transportasi publik dan 

normalisasi sungai-sungai.   
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6. Listrik untuk desa. 
Tujuan  Penyediaan infrastuktur jaringan dan tenaga listrik sampai ke tingkat desa. 

Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

 Jumlah desa teraliri listrik meningkat. 

Kegiatan dan 

Ukuran Keberhasilan 

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 

• Perluasan jaringan tenaga listrik 
PLN sampai tingkat desa secara 
bertahap. 

• Jumlah desa teraliri listrik PLN 
meningkat. 

 • Meningkatkan pembangunan 
tenaga listrik mikro-hidro, 
terutama untuk desa-desa yang 
belum mungkin dijangkau 
jaringan PLN. 

• Jumlah desa yang belum tersentuh 
jaringan PLN, tapi memiliki listrik 
alternatif (mikro hidro) meningkat. 

OPD Koordinator Sekretariat Daerah Bagian Energi dan Sumber Daya Alam 

Lembaga Pendukung Dinas PU, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemerdayaan desa. 

Jangka Waktu  2020-2021 

Sumber Pendanaan APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

Arah Sinkronisasi 

bagi OPD 

Koordinator 

 

 

Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 

• Program Kerja Sekretariat Daerah 

Bagian Energi dan Sumber Daya 

Alam yang relevan. 

 

• Perlu tambahan fokus kegiatan agar 

mencakup juga kegiatan perluasan 

bertahap jaringan tenaga listrik PLN 

sampai desa, termasuk 

pembangunan tenaga listrik mikro-

hidro. 

• Pada IKP yang ada, selain 

pertambahan jumlah desa yang 

teraliri listrik, perlu dipastikan 

indikasi capai perluasan jaringan 

listrik PLN dan hadirnya PLTMH. 

 

7. Peningkatan pengelolaan sungai dan danau.  
Tujuan Meningkatkan kualitas dan fungsi pemanfaatan sungai dan danau melalui perbaikan 

pengelolaan berbasis lingkungan (DAS). 

Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

Kualitas kondisi dan manfaat sungai dan danau atau DAS secara keseluruhan 

meningkat.  

Kegiatan dan 

Ukuran Keberhasilan 

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 

• Penyiapan regulasi daerah 
tentang perbaikan pengelolaan 
sungai, danau dan DAS berbasis 
lingkungan. 

• Ada dan dilaksanakannya regulasi 
daerah terkait perbaikan pengelolaan 
sungai, danau dan DAS. 

 • Pelaksanaan regulasi daerah itu 
di lapangan.  

• Kualitas sungai, danau dan DAS pada 
umunya baik, sehingga kualitas 
pemanfaatannya meningkat.  
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OPD Koordinator Dinas Lingkungan Hidup. 

Lembaga Pendukung Dinas PU, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa. 

Jangka Waktu  2020-2021 

Sumber Pendanaan APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

Arah Sinkronisasi 

bagi OPD 

Koordinator 

 

 

Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 

• Program Kerja Dinas Lingkungan 

Hidup yang relevan. 

 

• Kegiatan penyiapan regulasi terkait 

perbaikan pengelolaan sungai dan 

DAS umumnya perlu masuk 

program ini. 

• Indikasi adanya regulasi daerah 

tentang kelola sungai dan DAS perlu 

masuk pada IKP yang ada. 

 

8. Revitalisasi perikanan sungai dan danau sebagai sumber air dan pangan  
Tujuan Mengembalikan fungsi ekologis dan fungsi sosial budaya dari danau dan sungai 

sebagai sumber air dan sumber pangan bagi masyarakat Sintang.  

Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

Kualitas ekologis sungai dan danau meningkat, disertai dengan meningkatnya hasil 

produksi perikanan sungai dan danau.   

Kegiatan dan 

Ukuran Keberhasilan 

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 

• Pemantauan indikator kualitas 
dan kesehatan sungai dan danau, 
disertai penegakan peraturan 
terkait. 

• Penegakan regulasi mengenai 
Danau Lindung.  

• Adanya database hasil pemantauan 
kualitas dan kesehatan sungai dan 
danau. 

• Adanya peningkatan kualitas dan 
kesehatan sungai dan danau. 

 • Pilot project perikanan dan 
pelestarian yang berlokasi di 
salah satu Danau Lindung sebagai 
contoh.  

• Adanya satu lokasi Danau Lindung 
yang menjadi model percontohan 
untuk kelestarian dan perikanan yang 
memberikan nilai tambah ekonomi 
dan ketahanan pangan.  

 • Peningkatan kapasitas usaha 
perikanan sungai dan danau, 
terutama terkait spesies endemik 
yang bernilai ekonomis tinggi 
seperti Jelawat, Tapah, Belida, 
Semah, Bawung. 

• Ada peningkatan jumlah produksi 
atau tangkapan ikan sungai dan 
danau.  

• Ada keberagaman produk turunan 
perikanan sungai dan danau.  

 • Pendidikan fungsi dan peran 
danau dan sungai, termasuk 
pengenalan spesies endemik dan 
spesies bernilai ekonomi tinggi 
kepada anak-anak usia sekolah 
dasar dan menengah. 

• Ada kegiatan untuk mendorong 
peningkatan pengetahuan dan 
kesadaran generasi muda mengenai  

 • Kegiatan peningkatan 
kesadartahuan multi-pihak atas 
fungsi sosial budaya dari sungai 
dan danau di Sintang.  

• Adanya inisiatif dan kegiatan terkait 
peningkatan kesadartahuan terkait 
Danau Lindung, dan fungsi sosial 
budaya dari danau dan sungai di 
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• Kegiatan peningkatan 
kesadartahuan multi-pihak 
tentang Danau Lindung.  

Sintang. Misalnya, festival danau dan 
sungai. 

OPD Koordinator Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. 

Lembaga Pendukung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Lingkungan 

Hidup, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Kelompok 

Masyarakat Sipil. 

Jangka Waktu  2020-2021 

Sumber Pendanaan APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

Arah Sinkronisasi 

bagi OPD 

Koordinator 

 

 

Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 

• Program Kerja Dinas Ketahanan 

Pangan dan Perikanan yang relevan. 

 

• Program kerja dan kegiatan yang 

akan dilakukan perlu bekerja sama 

dengan kelompok-kelompok 

masyarakat sipil yang bergerak di 

bidang konservasi danau dan 

sungai, yang memiliki pengetahuan 

mengenai perikanan air tawar di 

Kabupaten Sintang. 

• Pemantauan indikator kualitas dan 

kesehatan sungai dan danau 

merupakan wewenang Dinas 

Lingkungan Hidup. Untuk itu 

diperlukan kordinasi yang erat 

antara Dinas Ketahanan Pangan dan 

Perikanan bersama dengan Dinas 

Lingkungan Hidup.  

• Kegiatan penyadartahuan baik 

dalam bentuk materi pembelajaran 

dan pelatihan maupun daam bentuk 

festival, perlu bekerja sama erat 

dengan Dinas Pendidikan, Dinas 

Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, 

beserta Kelompok Masyarakat Sipil 

yang terkait.  

 

 

9. Penyadartahuan bagi anggota legislatif mengenai tata guna lahan, hak masyarakat 

adat, dan tata kelola lanskap berkelanjutan. 
Tujuan Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan legislatif dalam pembahasan 

terkait tata guna lahan, hak masyarakat adat, dan tata kelola lanskap berkelanjutan. 

Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

Lolosnya program dan pos anggaran yang terkait dengan tata guna lahan, hak 

masyarakat adat, dan tata kelola lanskap berkelanjutan.  

Kegiatan dan 

Ukuran Keberhasilan 

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 

• Diskusi panel bersama antara 
pemerintah kabupaten dengan 
anggota legislatif serta staf ahli 
anggota legislatif untuk 

• Tersedianya dokumen yang 
menggambarkan kesamaan 
pandangan mengenai tata kelola 
lanskap berkelanjutan antara 
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penyamaan pandangan mengenai 
kepentingan dan urgensi tata 
kelola lanskap berkelanjutan.   

pemerintah kabupaten dengan 
anggota legislatif.  

 • Dengan dukungan pihak ketiga, 
seperti organisasi masyarakat 
sipil atau perguruan tinggi, 
mengadakan peningkatan 
kapasitas bagi anggota legislatif 
dan staf ahli anggota legislatif 
terkait tata kelola lanskap 
berkelanjutan.  

• Tersedianya dokumen panduan 
mengenai tata kelola lanskap 
berkelanjutan. 

OPD Koordinator Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

Lembaga Pendukung Bappeda, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Organisasi Masyarakat Sipil, Badan 

Pertanahan Nasional wilayah Kabupaten Sintang. 

Jangka Waktu   2020-2021 

Sumber Pendanaan APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

Arah Sinkronisasi 

bagi OPD 

Koordinator 

 

 

Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 

• Program kerja Dinas Pertanahan 

dan Tata Ruang yang relevan. 

 

 

• Koordinasi dengan organisasi 

masyarakat sipil yang terkait 

mengenai strategi dan pelaksanaan 

kegiatan diskusi maupun 

peningkatan kapasitas untuk 

memastikan efektivitas kegiatan.  

 

10. Peningkatan kapasitas petani dan pekebun mandiri. 
Tujuan Meningkatkan pemahaman petani dan pekebun mandiri mengenai tata guna lahan, 

hak atas lahan, pengolahan lahan, peningkatan produktivitas, serta pengelolaan 

keuangan dan investasi. 

Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

Adanya peningkatan salah satu atau semua aspek berikut terkait petani dan 

pekebun mandiri: produktivitas, kepastian hak atas lahan, metode pengolahan dan 

penanaman, pendapatan, dan nilai investasi.  

Kegiatan dan 

Ukuran Keberhasilan 

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 

• Penyuluhan pertanian dan 
perkebunan yang diperkuat 
dengan materi ilmu dan 
pembelajaran yang diperluas 
mencakup tata guna lahan, hak 
atas lahan, pengelolaan keuangan 
dan investasi.   

• Tersedianya kurikulum penyuluhan 
yang terbarukan yang memuat materi 
pengetahuan yang diperluas 
mencakup tata guna lahan, hak atas 
lahan, pengelolaan keuangan, dan 
investasi.  

 • Peningkatan kapasitas para 
penyuluh pertanian dan 
perkebunan untuk menguasai 
materi-materi pembelajaran baru 
tersebut di atas.  

• Para penyuluh pertanian dan 
perkebunan menguasai materi 
pembelajaran baru seperti tersebut di 
atas. 

 • Penguatan budaya bertani 
menetap dan penguasan 
teknologi praktis bagi 
masyarakat.  

•  
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 • Peningkatan jangkauan kerja 
penyuluh untuk menjangkau desa 
dan wilayah yang lebih luas.  

• Meningkatnya jumlah desa dan 
jumlah petani dan pekebun mandiri 
yang dijangkau oleh para penyuluh.  

OPD Koordinator Dinas Pertanian dan Perkebunan 

Lembaga Pendukung Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Pertanahan 

Nasional wilayah Kabupaten Sintang, Organisasi Masyarakat Sipil. 

Jangka Waktu   2020-2021 

Sumber Pendanaan APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

Arah Sinkronisasi 

bagi OPD 

Koordinator 

 

 

Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 

• Program kerja Dinas Pertanian dan 

Perkebunan yang relevan. 

• Program Kerja Dinas Pertanahan 

dan Tata Ruang yang relevan. 

• Program Kerja Dinas Ketahanan 

Pangan yang relevan. 

 

 

 

• Koordinasi dengan organisasi 

masyarakat sipil yang terkait 

mengenai strategi dan pelaksanaan 

kegiatan dan penyiapan materi 

pembelajaran baru seperti disebut 

di atas.  

 

11. Integrasi sektor pekerjaan umum untuk mendukung tata ruang, perencanaan kawasan, 

konektivitas, dan pemanfaatan ruang. 
Tujuan Memastikan dukungan infrastruktur konektivitas yang mendukungan target capaian 

sektor-sektor lain yang memanfaatkan ruang dan kawasan, seperti Dinas Pariwisata, 

Dinas Pertanian dan Perkebunan, dan lain-lain. 

Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

Adanya masterplan konektivitas pekerjaan umum dalam mendukung sektor-sektor 

lainnya.  

Kegiatan dan 

Ukuran Keberhasilan 

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 

• Koordinasi rutin dan 
pembentukan tim kerja 
konektivitas pekerjaan umum di 
mana dinas-dinas terkait 
menyampaikan kebutuhan 
infrastruktur konektivitas kepada 
dinas pekerjaan umum untuk.   

• Tersedianya masterplan konektivitas 
pekerjaan umum.  

 • Penyusunan masterplan 
konektivitas pekerjaan umum 
oleh tim kerja yang sudah 
dibentuk. 

• Tersedianya masterplan konektivitas 
pekerjaan umum. 

 • Penyampaian masterplan 
konektivitas ini ke pihak 
Kementerian Pekerjaan Umum 
untuk perencanaan alokasi DAK 
dan pendanaan bersumber dari 
pusat yang lebih akurat dan 
terukur. 

• Alokasi DAK dan pendanaan lain yang 
bersumber dari pusat disusun 
berdasarkan masterplan konektivitas 
tersebut di atas. 

OPD Koordinator Dinas Pekerjaan Umum 
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Lembaga Pendukung Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas 

Ketahanan Pangan, Bappeda, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.  

Jangka Waktu   2020-2021 

Sumber Pendanaan APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

Arah Sinkronisasi 

bagi OPD 

Koordinator 

 

 

Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 

• Program kerja Dinas Pekerjaan 

Umum yang relevan. 

 

 

• Koordinasi erat dan frekuentif 

dengan seluruh dinas terkait. 

• Adanya dokumen daftar kebutuhan 

konektivitas sektoral (berdasarkan 

needs assessment) yang 

penyusunannya dipimpin oleh Dinas 

Pekerjaan Umum.  

 

3.3. Rencana Aksi Sektor Basis Non Lahan dan Sektor Irisan Silang (Cross Cutting)  
 

1. Perbaikan data indikator dan kondisi kemiskinan. 
Tujuan Memiliki basis data indikator dan kondisi kemisikinan yang kuat dan valid untuk 

pengambilan keputusan terkait perencanaan pembangunan.  

Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

Tersedianya basis data indikator dan kondisi kemiskinan yang kuat dan valid.  

Kegiatan dan Ukuran 

Keberhasilan 

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 

• Evaluasi terhadap data yang 

tersedia. 

• Membuka akses terhadap raw 

data BPS.  

• Menyediakan akses semua OPD 

terhadap data tersebut.  

• Hasil evaluasi terhadap data yang 
tersedia, apakah sudah sesuai 
dengan kebutuhan perencanaan 
pembangunan.  

• Terbukanya akses terhadap raw data 
BPS. 

• Tersedianya akses semua OPD 
terhadap data tersebut.  

OPD Koordinator Bappeda 

Lembaga Pendukung BPS, Dinas Sosial, Dinas PMPD. 

Jangka waktu 2019 - 2020 

Sumber Pendanaan APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

Arah sinkronisasi Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 

 • Penyusunan RPJMD 

• Kordinasi dan forum komunikasi 

OPD 

• Memasukkan validitas data sebagai 

bagian integral dalam penyusunan 

RPJMD dan komunikasi antar OPD. 

 

2. Kajian kemiskinan yang holistik. 
Tujuan Memastikan pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan diambil 

berdasarkan kajian kemiskinan yang baik dan tepat.  
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Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

Tersedianya hasil kajian kemiskinan yang baik dan tepat sehingga bisa dijadikan 

acuan dalam proses perencanan pembangunan  

Kegiatan dan Ukuran 

Keberhasilan 

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 

• Penyusunan tim kajian yang 

terdiri dari pakar, staf OPD, dan 

BPS. 

• Melaksanakan kajian berdasarkan 

data yang tersedia seperti dalam 

poin rencana aksi sebelumnya di 

atas. 

• Terbentuknya tim pengkaji yang 
terdiri dari pakar, staf OPD, dan BPS. 

• Tersedianya dokumen hasil kajian 
kemiskinan.  

OPD Koordinator Bappeda 

Lembaga Pendukung BPS, Dinas Sosial, Dinas PMPD, OPD Terkait lainnya. 

Jangka waktu 2019 - 2020 

Sumber Pendanaan APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

Arah sinkronisasi Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 

 • Program Kerja Bappeda yang 

relevan. 

• Kerjasama multi-instansi, terutama 

dengan BPS dan institusi akademik. 

 

3. Penguatan kapasitas kelembagaan desa. 
Tujuan Memastikan kebijakan yang disusun di tingkat desa dapat diimplementasikan 

dengan baik oleh perangkat desa yang memiliki kemampuan dan pengetahuan 

yang memadai. 

Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

Kelembagaan desa memiliki dokumen-dokumen perencanaan yang memenuhi 

kriteria yang dianggap baik.  

Kegiatan dan Ukuran 

Keberhasilan 

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 

• Pelatihan dan pengembangan 

kapasitas perangkat desa. 

• Pendampingan perencanaan dan 

penganggaran pembangunan 

desa.  

• Survei baseline desa. 

• Penguatan indikator desa mandiri. 

• Identifikasi opsi penggunaan ADD. 

• Adanya dokumen perencanaan desa 
yang memenuhi kriteria 
perencanaan yang baik.  

• Adanya rencana implementasi dan 
penganggaran desa yang sesuai 
dengan perencanaan yang dibuat.   

• Survei baseline terlaksana. 

• Revisi indikator desa mandiri.  

• Rencana penggunaan ADD sesuai 
kebutuhan desa. 

OPD Koordinator Dinas PMPD 

Lembaga Pendukung OPD terkait 

Jangka waktu 2019 - 2021 

Sumber Pendanaan APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

Arah sinkronisasi Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 
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 • Program Kerja Dinas PMPD yang 

relevan. 

• Kerjasama multi-instansi, terutama 

dengan Bappeda, organisasi 

masyarakat sipil dan institusi 

akademik. 

 

4. Peningkatan pelayanan kesehatan untuk mendukung sumber daya manusia yang sehat 

dan mampu melaksanakan aktivitas pembangunan dan perekonomian. 
Tujuan Memastikan tingkat kesehatan yang baik bagi sumber daya manusia Sintang agar 

dapat menjalankan aktivitas ekonomi dan berkontribusi dengan baik untuk 

pembangunan.  

Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

Meningkatnya indikator-indikator kesehatan masyarakat.  

Kegiatan dan Ukuran 

Keberhasilan 

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 

• Puskesmas maju dan lengkap dan 

jadi rumah sakit. 

• Penyediaan tenaga medis dan 

sarana-prasarana pelayanan 

medis. 

• Peningkatan sosialisasi tentang 

pentingnya menjaga kesehatan 

• Peningkatan sarana prasarana dan 

kualitas tenaga serta pelayanan 

kesehatan. 

• Penanganan permasalahan 

kesehatan strategis seperti 

stunting. 

• Meningkatnya indikator-indikator 
sarana dan prasarana kesehatan. 

• Meningkatnya indikator-indikator 
kesehatan masyarakat.  

• Menurunnya jumlah stunting. 

 • Mendorong penggunaan 

Anggaran Dana Desa yang efektif 

untuk mendukung layanan 

kesehatan di tingkat desa, seperti 

penyediaan Pustu dan tenaga 

honorer kesehatan. 

• Adanya alokasi ADD untuk layanan 
kesehatan di desa.  

OPD Koordinator Dinas Kesehatan 

Lembaga Pendukung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 

Jangka waktu 2019 - 2021 

Sumber Pendanaan APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

Arah sinkronisasi Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 

 • Program Kerja Dinas Kesehatan 

yang relevan. 

• Kerjasama multi-instansi, terutama 

dengan organisasi masyarakat sipil 

dan institusi akademik. 
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5. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar sampai ke tingkat desa untuk 

mendukung pengembangan generasi muda yang sadar pembangunan berkelanjutan. 
Tujuan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk dapat berkontribusi secara 

optimal terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan berkelanjutan.  

Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

Meningkatnya indikator-indikator pendidikan dan tersedianya kurikulum serta 

rencana pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan tujuan Sintang 

Lestari. 

Kegiatan dan Ukuran 

Keberhasilan 

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 

• Mendukung program dan aktivitas 

pendidikan yang sedang berjalan, 

dan memastikan tercapainya 

tujuan dari program dan aktivitas 

tersebut.  

• Menyusun kurikulum 

komplementer dan rencana 

pengembangan SDM Sintang 

Lestari. 

• Tercapainya target-target 
pembangunan pendidikan yang ada 
saat ini.  

• Tersedianya kurikulum 
komplementer dan rencana 
pengembangan SDM Sintang Lestari 
untuk dimplementasikan ke dalam 
pendidikan yang saat ini 
berlangsung.  

OPD Koordinator Dinas Pendidikan 

Lembaga Pendukung Dinas PMPD, Lembaga Masyarakat Sipil, OPD terkait lainnya. 

Jangka waktu 2019 - 2021 

Sumber Pendanaan APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

Arah sinkronisasi Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 

 • Program Kerja Dinas Pendidikan 

yang relevan. 

• Kerjasama multi-instansi, terutama 

dengan organisasi masyarakat sipil 

dan institusi akademik. 

 

6. Peningkatan kualitas dan efektivitas open government yang didukung oleh teknologi 

informasi, yang akan menjadi platform tata kelola, perencanaan, dan penganggaran. 
Tujuan Meningkatkan keterbukaan, kualitas dan efektivitas open government yang 

didukung oleh teknologi informasi, yang akan menjadi platform tata kelola, 

perencanaan, dan penganggaran. 

Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

Meningkatnya keterbukaan, kualitas dan efektivitas open government yang 

didukung oleh teknologi informasi, yang akan menjadi platform tata kelola, 

perencanaan, dan penganggaran. 

Kegiatan dan Ukuran 

Keberhasilan 

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 

• Memastikan rencana dan strategi 

open government yang sekarang 

ada bisa diimplentasikan dengan 

baik.  

• Meningkatkan kemampuan staf 

OPD dalam menggunakan 

SIMRAL.  

• Tercapainya target-target open 
government yang ada saat ini.  

• Tersedianya kurikulum 
komplementer dan rencana 
pengembangan SDM Sintang Lestari 
untuk dimplementasikan ke dalam 
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• Meningkatkan fungsi SIMRAL 

untuk mendukung elemen-

elemen open government dalam 

konteks pembangunan 

berkelanjutan (misalnya untuk 

program dan budget tagging).  

• Penyusunan peta jalan (roadmap) 

bersama sebelum penyusunan 

draft teknokratik RPJMD, dengan 

tujuan memudahkanb koordinasi 

dan sinkronisasi program antara 

OPD. 

program pendidikan yang saat ini 
berlangsung.  

• Tersedianya akses publik terhadap 
data perencanaan dan penganggaran 
pembangunan. 

• Adanya dokumen peta jalan bersama 
antar OPD untuk digunakan sebagai 
bahan pelengkap dan pendukung 
draft teknokratik RPJMD.  

OPD Koordinator Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 

Lembaga Pendukung Diskominfo, Bappeda, Sekretariat Daerah 

Jangka waktu 2019 - 2022 

Sumber Pendanaan APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

Arah sinkronisasi Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 

 • Program Kerja Sekretariat Daerah 

Bagian Organisasi dan Tata Laksana 

yang relevan. 

• Kerjasama multi-instansi, terutama 

dengan Bappeda, organisasi 

masyarakat sipil dan institusi 

akademik. 

• Mengutamakan disiplin 

administrasi. 

 

7. Peningkatan disiplin/tertib administrasi perencanaan pembangunan di bawah 

koordinasi Bappeda. 
Tujuan Meningkatkan efektivitas proses perencanaan dan penganggaran pembangunan 

daerah. 

Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

Meningkatnya tingkat ketaatan pengumpulan dokumen perencanaan dan 

penganggaran di bawah kordinasi Bappeda. 

Kegiatan dan Ukuran 

Keberhasilan 

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 

• Diskresi Kepala Daerah untuk 

mendukungan tugas Bappeda 

sebagai kordinator perencanaan 

dan penganggaran pembangunan. 

• Forum formal dan informal untuk 

pengumpulan, sinkronisasi, dan 

harmonisasi dokumen 

perencanaan dan penganggaran 

pembangunan. 

• Terkumpulnya seluruh dokumen 
perencanaan dan penganggaran di 
satu tempat (Bappeda). 

• Meningkatnya persentase ketepatan 
waktu dan kelengkapan 
pengumpulan dokumen perencanan 
dan penganggaran ke Bappeda. 

OPD Koordinator Bappeda dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Daerah 

Lembaga Pendukung Diskominfo, OPD Terkait. 
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Jangka waktu 2019 - 2022 

Sumber Pendanaan APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

Arah sinkronisasi Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 

 • Kerjasama antara Bappeda dan 

Bagian Organisasi dan Tata Laksana 

(Setda) untuk pengumpulan 

dokumen perencanaan dan 

penganggaran. 

• Penguatan peran Bappeda melalui 

dukungan diskresi dan dukungan 

politik dari Setda, dalam hal ini 

Bagian Organisasi dan Tata 

Laksana. 

 

8. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran. 
Tujuan Meningkatkan efektivitas proses perencanaan dan penganggaran pembangunan 

daerah melalui peningkatan kualitas dokumen-dokumen tersebut. 

Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan 

oleh Kabupaten Sintang.  

Kegiatan dan Ukuran 

Keberhasilan 

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 

• Peningkatan kapasitas staf OPD 

dalam melakukan perencanaan. 

• Peningkatan pemahaman 

terhadap kesetaraan fungsi dan 

kedudukan dari dokumen-

dokumen strategis perencanaan, 

yaitu RPJMD dan RTRW. 

• Peningkatan pemahaman atas 

keterpaduan dokumen KLHS 

untuk RPJMD dan RTRW.   

• Dokumen perencanaan yang 
dihasilkan memenuhi standar dan 
kriteria yang ditentukan. 

• Staf OPD yang terkait memiliki 
kemampuan analisis dan 
perencanaan yang baik. 

OPD Koordinator Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Bappeda. 

Lembaga Pendukung Diskominfo, Bappeda, Sekretariat Daerah 

Jangka waktu 2019 - 2022 

Sumber Pendanaan APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

Arah sinkronisasi Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 

 • Program Kerja Sekretariat Daerah 

Bagian Organisasi dan Tata Laksana 

yang relevan. 

• Kerjasama multi-instansi, terutama 

dengan Bappeda, organisasi 

masyarakat sipil dan institusi 

akademik. 

 

9. Pengembangan strategi energi terbarukan. 
Tujuan Penyediaan energi terbarukan sebagai pendukung pembangunan kabupaten 

Sintang Lestari 

Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

Ada rencana/strategi energi terbarukan Kabupaten Sintang 
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Kegiatan dan Ukuran 

Keberhasilan 

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 

• Identifikasi energi terbarukan. 

• Penyusunan strategi 

pengembangan energi 

terbarukan. 

• Penyusunan roadmap dan 

rencana investasi energi 

terbarukan 

• Hasil idenfikasi energi terbarukan. 

• Ada strategi pengembangan energi 
terbarukan. 

• Ada roadmap dan rencana investasi 
energi terbarukan.  

OPD Koordinator Sekretariat Daerah Bagian Energi dan Sumber Daya Alam dan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Satu Pintu 

Lembaga Pendukung OPD Terkait, Lembaga Masyarakat Sipil 

Jangka waktu 2019 - 2021 

Sumber Pendanaan APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

Arah sinkronisasi Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 

 • Program dari Sekretariat Daerah 

Bagian Energi dan Sumber Daya 

Alam yang relevan. 

• Program dari Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Satu Pintu 

yang relevan.  

• Kerjasama multi-institusi termasuk 

dengan Bappeda, organisasi 

masyarakat sipil, dan insitusi 

akademik. 

 

10. Penyadartahuan generasi muda terhadap Sintang Lestari. 
Tujuan Memastikan bahwa visi, misi, dan semangat Sintang Lestari diketahui dan menjadi 

arus utama dalam pemahaman dan pengetahuan generasi muda Sintang, agar saat 

mereka menjalankan perannya sekarang dan nanti, akan bersinergi dengan 

pencapaian tujuan Sintang Lestari.  

Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan generasi muda terhadap berbagai 

elemen Sintang Lestari.  

Kegiatan dan Ukuran 

Keberhasilan 

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 

• Diskusi dan pelatihan. 

• Pelibatan generasi muda dalam 

berbagai aktivitas dan program 

kerja Sintang Lestari 

• Meningkatnya indikator-indikator 
pemahaman dan pengetahuan. 

• Meningkatnya jumlah keterlibatan 
generasi muda.  

OPD Koordinator Dinas Pemuda, Olah raga, dan Pariwisata 

Lembaga Pendukung Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, OPD Terkait, Lembaga Masyarakat Sipil 

Jangka waktu 2019 - 2021 

Sumber Pendanaan APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

Arah sinkronisasi Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 

 • Program Pengembangan dan 

Pengelolaan Nilai Budaya. 

• Pemanfaatan teknologi informasi 

dan media sosial. 
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• Program Pengembangan 

Keragaman Budaya. 

• Program Peningkatan Peran Serta 

Kepemudaan dan Kepramukaan.  

• Memasukkan elemen-elemen 

Sintang Lestari dalam berbagai 

kegiatan kepemudaan 

 

11. Adopsi kurikulum Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan (PUPB). 
Tujuan Membangun kesadaran mengenai pembangunan berkelanjutan pada anak-anak 

usia sekolah dasar dan menengah, sehingga mereka memiliki karakter dan daya 

kreasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keseimbangan antara alam, manusia, dan 

sosial-ekonomi.  

Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

Masuknya mata pelajaran, materi pembelajaran, atau metode pengajaran 

pembangunan berkelanjutan ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. 

Kegiatan dan Ukuran 

Keberhasilan 

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 

• Pelatihan pendidikan 

berkelanjutan bagi guru dan 

tenaga pengajar lainnya.  

• Persiapan adopsi materi 

pembelajaran pembangunan 

berkelanjutan ke kurikulum 

pendidikan sekolah dasar.  

• Persiapan adopsi materi 

pembelajaran pembangunan 

berkelanjutan sebagai muatan 

lokal dalam pendidikan sekolah 

menengah pertama dan atas.  

• Meningkatnya jumlah guru dan 
tenaga pengajar lainnya yang 
memahami prinsip pembangunan 
berkelanjutan.  

• Meningkatnya jumlah guru dan 
tenaga pengajar lainnya yang 
memiliki kemampuan mengajar 
dengan metode kreatif dalam 
menanamkan kesadaran 
pembangunan berkelanjutan.  

• Tersedianya bahan ajar 
pembangunan berkelanjutan untuk 
sekolah dasar, sekolah menengah 
pertama, dan sekolah menengah 
atas.  

OPD Koordinator Dinas Pendidikan 

Lembaga Pendukung Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan 

Olahraga, Bappeda, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan 

dan Perikanan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Organisasi Masyarakat Sipil. 

Jangka waktu 2019 - 2021 

Sumber Pendanaan APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

Arah sinkronisasi Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 

 •  Program Dinas Pendidikan yang 

relevan. 

• Diperlukan pertukaran informasi 

dan koordinasi antar Dinas terkait 

dan lembaga pendidikan di luar 

pemerintahan, serta bersama 

dengan organisasi masyarakat sipil, 

organisasi kepemudaan, dan sektor 

swasta.  
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12. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kepemudaan, kewirausahaan dan non-

ekstraktif. 
Tujuan Mendorong kegiatan ekonomi lestari dan kreatif sebagai alternatif penggerak 

perekonomian Sintang.  

Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

Meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi lestari dan kreatif berbasis kepemudaan, 

kewirausahaan, dan non-ekstraktif  

Kegiatan dan Ukuran 

Keberhasilan 

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 

• Peningkatan kapasitas. 

• Penciptaan iklim usaha.  

• Identifikasi kegiatan ekonomi 

kreatif. 

• Meningkatnya jumlah pelaku usaha 
maupun entitas usaha ekonomi 
kreatif.  

• Meningkatnya keterlibatan pemuda 
dalam kegiatan pariwisata 

• Adanya rencana sinergi antara Dinas 
Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata 
dengan Disperindagkop.  

OPD Koordinator Dinas Pemuda, Olah raga, dan Pariwisata dan Disperindagkop 

Lembaga Pendukung Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, OPD Terkait, Lembaga Masyarakat Sipil 

Jangka waktu 2019 - 2021 

Sumber Pendanaan APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

Arah sinkronisasi Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 

 • Program Pengembangan Destinasi 

Pariwisata. 

• Program Pemasaran Destinasi 

Pariwisata. 

• Program Pengembangan 

Keragaman Budaya. 

• Program Peningkatan Upaya 

Penumbuhan Kewirasusahaan dan 

Kecakapan Hidup Pemuda. 

• Penciptaan Iklim Usaha dan 

Pengembangan Keunggulan 

Kompetitif Industri Kecil Menengah 

(IKM).  

• Mengaitkan antara kegiatan 

industri kecil menengah dengan 

pariwisata dan peran serta generasi 

muda. 

• Memanfaatkan teknologi informasi 

dan media sosial dalam 

pelaksanaan dan pelibatan 

pemuda. 

 

13. Penguatan dan revitalisasi lembaga-lembaga ekonomi masyarakat. 
Tujuan Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui pembelajaran 

dari organisasi, kelompok, dan unit usaha mandiri yang telah menunjukkan 

keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.    

Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

Terbentuknya lembaga-lembaga ekonomi baru di masyarakat serta semakin 

meningkatnya peran, kapasitas, dan fungsi dari lembaga-lembaga ekonomi 

masyarakat yang sudah ada, disertai dengan adanya kerja sama dan keterkaitan 

dengan program-program pemerintah Kabupaten.  

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 
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Kegiatan dan Ukuran 

Keberhasilan 

• Menarik pembelajaran (lesson 

learnt) dari 3 koperasi yang sudah 

menunjukkan keberhasilan dalam 

pengembangan dan penguatan 

ekonomi anggotanya, seperti 

Koperasi Bondo Sepolo, KUD 

Harapan Jaya, dan Koperasi Rimba 

Harapan. 

• Jumlah lembaga ekonomi lama (yang 
sudah ada di masyarakat) yang 
ditingkatkan kapasitasnya. 

• Jumlah lembaga ekonomi baru yang 
dibentuk di masyarakat.  

• Adopsi model, sistem, struktur, dan 
cara kerja dari lembaga-lembaga 
ekonomi yang dianggap berhasil, ke 
dalam program kerja maupun 
pendekatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kabupaten.  

• Adanya peraturan formal yang 
memberikan insentif dan mendorong 
terciptanya iklim yang kondusif bagi 
lahir dan berkembangnya lembaga-
lembaga ekonomi masyarakat.  

• Ada peningkatan kapasitas dan 
model kerja dari tenaga penyuluh 
lapangan dari Dinas terkait untuk 
memfasilitasi lahir dan 
berkembangnya lembaga-lembaga 
ekonomi masyarakat.  

 • Menarik pembelajaran (lesson 

learnt) dari peran Credit Union 

(CU) dalam mendukung ekonomi 

kemasyarakatan (grass-root 

economy), terutama dalam 

penyediaan dan penguatan fungsi 

kredit mikro. 

 • Identifikasi inisiatif, kegiatan, 

kelompok masyarakat, atau bakal 

lembaga yang potensial untuk 

dikembangkan kapasitasnya 

menjadi lembaga-lembaga 

ekonomi baru. Misalnya, 

kelompok perempuan Desa 

Mangat Baru.  

 • Merumuskan langkah-langkah 

penguatan organisasi ekonomi 

masyarakat.  

OPD Koordinator Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 

Lembaga Pendukung Bappeda, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan 

Perikanan, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Kelompok Masyarakat Sipil, 

Koperasi Rimba Harapan, KUD Harapan Jaya, Koperasi Bondo Sepolo, CU 

Kelingkumang. 

Jangka waktu 2019 - 2021 

Sumber Pendanaan APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

Arah sinkronisasi Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 

 • Program Kerja Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, dan Koperasi yang 

relevan. 

• Kerjasama multi-instansi, terutama 

dengan organisasi masyarakat sipil 

dan institusi akademik. 

• Secara khusus membangun 

hubungan dan pembelajaran 

dengan Koperasi Bondo Sepolo. 

KUD Harapan Jaya, Koperasi Rimba 

Harapan, dan CU Kelingkumang.  
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14. Perbaikan alokasi dan efektivitas penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa. 
Tujuan Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam penentuan prioritas 

penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa oleh lembaga dan perangkat 

desa.   

Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

Alokasi dan penyerapan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa berdasarkan 

perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan desa.  

Kegiatan dan Ukuran 

Keberhasilan 

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 

• Peningkatan pemahaman 

perangkat desa mengenai fungsi, 

manfaat, dan alokasi dana desa 

berdasarkan kebutuhan prioritas 

desa.   

• Kebutuhan prioritas desa antara 

lain, namun tidak terbatas pada, 

kesehatan, pendidikan, 

infrastruktur, pengembangan 

sumber daya manusia desa, 

penanganan dan pencegahan 

kebakaran hutan, dan investasi 

ekonomi produktif.  

• Dokumen perencanaan dan 
penganggaran desa sudah 
mencerminkan kebutuhan prioritas 
desa.   

 • Peningkatan kapasitas tenaga 

fasilitator desa dalam 

memberikan pemahaman dan 

pendampingan dalam proses 

perencanaan penggunaan Dana 

Desa dan Anggaran Dana Desa 

untuk berbagai kebutuhan 

prioritas lintas sektor.  

• Adanya pemutakhiran panduan 
fasilitasi dan pendampingan bagi 
para fasilitator desa. 

 • Koordinasi antar dinas sektoral 

untuk menentukan opsi fasilitas 

dan layanan publik yang bisa 

diadakan menggunakan Dana 

Desa dan Anggaran Dana Desa. 

• Adanya panduan teknis mengenai 
apa saja layanan publik yang bisa 
diadakan menggunakan dana desa, 
berapa perkiraan besarannya, dan 
apa potensi dampaknya, sehingga 
membantu perangkat desa dalam 
memutuskan prioritas berdasarkan 
kebutuhan desa.  

• Layanan publik yang dimaksud di sini 
mencakup, tapi tidak terbatas pada: 
infrastruktur desa, kesehatan, 
pendidikan, pengembangan sumber 
daya manusia desa, penanganan dan 
pencegahan kebakaran hutan, dan 
investasi ekonomi produktif. 

 • Pemberian insentif bagi desa dan 

fasilitator desa yang berhasil 

menunjukkan efektivitas dan 

dampak dari penggunaan Dana 

Desa dan Anggaran Dana Desa 

• Adanya insentif dalam bentuk 
kompetisi, penghargaan, atau bentuk 
lainnya bagi desa dan fasilitator yang 
berhasil menunjukkan efektivitas dan 
dampak seperti dimaksud di atas.  
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yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

yang disebutkan di atas.  

OPD Koordinator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 

Lembaga Pendukung Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas 

Pertanian dan Perkebunan, Bappeda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Sintang,  

Jangka waktu 2019 - 2020 

Sumber Pendanaan APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

Arah sinkronisasi Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 

 • Program kerja Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan 

Desa yang relevan.  

• Memastikan koordinasi dan 

komunikasi intensif dengan dinas 

lain yang juga menyarankan desa 

untuk menggunakan Dana Desa 

dan Anggaran Dana Desa untuk 

mendukung program mereka. 

 

15. Pengembangan pariwisata sebagai sektor ekonomi unggulan dalam jangka panjang 

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang. 
Tujuan Menjadikan pariwisata sebagai sektor ekonomi unggulan dalam jangka panjang. 

Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

Ada rencana pengembangan dan penguatan sektor pariwisata dengan tahapan yang 

jelas disertai target capaian yang nyata dalam setiap tahapan tersebut. 

Kegiatan dan Ukuran 

Keberhasilan 

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 

• Penentuan bersama visi 

pariwisata Sintang dan 

perumusan peta jalan pariwisata 

Sintang melalui proses multi-

pihak. 

• Tersedianya dokumen visi dan peta 
jalan pariwisata Sintang.  

 • Penyusunan dokumen 

perencanaan detail pariwisata 

bekerja sama dengan dinas dan 

lembaga terkait, seperti Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas 

Penanaman Modal dan Perijinan 

Satu Pintu, KPH Sintang Utara, 

KPH Sintang Timur, BKSDA. 

• Tersedianya dokumen rencana detail 
pariwisata Sintang. 

 • Pemberian insentif kepada 

organisasi masyarakat sipil, pihak 

swasta, dan kelompok-kelompok 

pemuda dan masyarakat untuk 

menghasilkan usaha pariwisata 

atau ide pariwisata. 

• Teridentifikasinya sejumlah usulan 
usaha pariwisata atau sejumlah 
usaha pariwisata baru yang potensial 
untuk dikembangkan.  

OPD Koordinator Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga. 
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Lembaga Pendukung Bappeda, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal dan 

Perijinan Satu Pintu, BKSDA, KPH Sintang Utara, KPH Sintang Timur, Organisasi 

Masyarakat Sipil, kelompok-kelompok masyarakat, seni, dan budaya, dan Pihak 

swasta 

Jangka waktu 2019 - 2022 

Sumber Pendanaan APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

Arah sinkronisasi Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 

 • Program Kerja Dinas Pariwisata, 

Pemuda, dan Olahraga 

• Kerjasama dan koordinasi multi-

pihak baik dengan dinas-dinas 

terkait, BKSDA, KPH, organisasi 

masayarakat sipil, kelompok 

pemuda dan masyarakat, dan pihak 

swasta.  

 

16. Pengarusutamaan konsep dan wawasan pembangunan berkelanjutan dalam arti luas 

kepada segenap masyarakat Sintang melalaui informasi dan komunikasi. 
Tujuan Meningkatkan kesadartahuan masyarakat Sintang terhadap konsep dan wawasan 

pembangunan berkelanjutan dalam arti luas, yang mencakup berbagai sektor baik 

yang berbasis lahan maupun non-lahan. 

Ukuran Keberhasilan 

Tujuan 

Munculnya upaya, kegiatan, atau produk yang menunjukkan peningkatan 

pengetahuan masyarakat Sintang terhadap wawasan pembangunan berkelanjutan 

dalam arti luas. Wawasan pembangunan dalam arti luas bisa mencakup kegiatan 

pertanian dan perkebunan berkelanjutan, pariwisata, kegiatan seni budaya dan 

politik, investasi, penyiaran, dan lain sebagainya.  

Kegiatan dan Ukuran 

Keberhasilan 

Kegiatan Ukuran Keberhasilan 

• Meningkatkan jangkauan 

informasi ke segenap penjuru 

Sintang, melalui berbagai metode 

peneyebaran informasi dan 

komunikasi.   

• Meningkatnya jumlah desa yang 
terpapar informasi pembangunan 
berkelanjutan.  

 • Pembuatan konten informasi 

terkait pembangunan 

berkelanjutan yang multi-sektor 

dan multi-pihak.  

• Tersedianya konten-konten 
informasi mengenai pembangunan 
berkelanjutan dalam arti luas, yang 
antara lain mencakup informasi 
mengenai, tapi tidak terbatas pada, 
pertanian dan perkebunan 
berkelanjutan, pariwisata, kegiatan 
seni budaya, pendidikan dan sumber 
daya manusia, kesehatan 

 • Membangun pusat informasi 

(Smart Command Center) yang 

akan memudahkan akses 

informasi pembangunan 

berkelanjutan bagi semua pihak, 

• Adanya satu pusat informasi (Smart 
Command Center) yang terintegrasi 
dengan data dan informasi dari 
berbagai dinas dan lembaga, yang 
dapat diakses oleh masyarakat untuk 
memperkuat wawasan dan 
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termasuk masyarakat, pihak 

swasta, dan pemerintah sendiri.  

pengetahuan mereka tentang 
pembagunan berkelanjutan.  

OPD Koordinator Dinas Komunikasi dan Informasi 

Lembaga Pendukung Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Bappeda, Dinas Pertanian dan 

Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Organisasi Masyarakat Sipil, lembaga 

terkait lainnya, kelompok pemuda dan masyarakat, kelompok seni budaya.  

Jangka waktu 2019 - 2022 

Sumber Pendanaan APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

Arah sinkronisasi Program/Kegiatan OPD Saran Sinkronisasi 

 • Program Kerja Sekretariat Daerah 

Bagian Organisasi dan Tata Laksana 

yang relevan. 

• Kerjasama multi-instansi, terutama 

dengan Bappeda, organisasi 

masyarakat sipil dan institusi 

akademik. 

• Mengutamakan disiplin 

administrasi. 

 

BAGIAN 4. PENUTUP 
 

Rencana Aksi Daerah Sintang Lestari (RAD-SL) ini disusun untuk kurun waktu sampai akhir periode 

RPJMD yang berikutnya (2027). Dalam dua tahun pertama yang menjadi fokus adalah memastikan 

semua usulan program dan kegiatan dalam rencana aksi ini dapat dielaborasi ke dalam 1) 

penyusunan RKP 2020 dan 2021, dan 2) bahan dalam proses penyusunan RPJMD 2022 – 2027. 

 

Secara keseluruhan implementasi RAD SL ini untuk memastikan, bahwa keseluruhan agenda 

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Sintang benar-benar berorientasi dan berada dalam 

koridor Sintang Lestari. Dengan koridor ini, Pembangunan Sintang kedepan adalah pembangunan 

yang memberi manfaat sosial ekonomi yang optimal dengan tetap menjaga keutuhan dan 

kelestarian SDA dan Lingkungan. Dengan koridor ini pula kesejahteraan masyarakat yang hakiki, 

menjadi tolok ukur kunci dalam menakar keberhasilan pembangunan di Sintang.   

 

RAD-SL dapat benar-benar memberikan manfaat sebagaimana digambarkan di atas, bila keseluruhan 

komponen masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan di Sintang secara bersama-sama 

melakukan koordinasi dan sinergi yang menyeluruh, konsisten dan berkesinambungan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


