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BAB 

III 

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 

 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Agar tercapainya sinergitas kegiatan kelitbangan serta outcome yang luas, maka 

penyusunan rencana strategis Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara tetap 

memperhatikan rencana strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi sebagai ujung tombak pengembangan dunia kelitbangan di tanah air serta 

tetap memperhatikan rencana strategis Provinsi Kalimantan Timur maupun rencana 

strategis Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam upaya peningkatan pembangunan 

iptek nasional dan perubahan lingkungan strategis menjadi sangat penting karena 

akan menentukan pilihan strategi dan upaya-upaya dalam menentukan kebijakan 

yang akan diambil Pemerintah Daerah.  

Berdasarkan rencana strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

tahun 2015-2019, maka pembangunan iptek ke depan harus diarahkan kepada 

terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemapuan iptek dan inovasi untuk 

mendukung daya saing bangsa sesuai dengan Visi. Kemampuan iptek dan inovasi 

dimaknai oleh keahlian Sumber Daya Manusia dan Lembaga Litbang serta perguruan 

tinggi dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek 

yang ditunjang oleh pembangunan faktor input (Kelembagaan, sumber daya dan 

jaringan).  

Adapun untuk memaknai daya saing bangsa adalah kontribusi iptek dan pendidikan 

tinggi dalam perekonomian yang ditunjukan oleh keunggulan produk teknologi hasil 

litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang 

(LPNK, LPK, Badan Usaha, Perguruan Tinggi) dan tenaga terampil pendidikan 

tinggi. 

 

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditetapkan misi Kementerian 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yaitu: 

a. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan 

SDM yang berkualitas. 
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b. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah 

produk inovasi. 

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut  yaitu meningkatnya relevansi, kualitas dan 

kuantitas sumberdaya manusia berpendidikan tinggi serta kemampuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta inovasi untuk daya saing bangsa dengan sasaran 

strategis sebagai berikut : 

a. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi; 

b. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan pendidikan tinggi; 

c. Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya iptek dan pendidikan 

tinggi; 

d. Meningkatnya relevansi dan produktifitas riset dan pengembangan; dan 

e. Menguatnya kapasitas inovasi. 

 

Urgensi untuk pembangunan Sistem Nasional Iptek tidak dapat lagi dihindarkan, 

karena hanya ada satu pilihan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih 

maju, yakni meningkatkan kemampuan, penguasaan dan kemandirian iptek nasional. 

Iptek yang dimaksud adalah iptek yang tepat bagi solusi permasalahan nasional di 

segala bidang. 

Selain mendasarkan pada rencana strategis pada Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi, rencana strategis Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara juga 

tetap memperhatikan rencana strategis Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur. Hal 

ini penting sebab spektrum kelitbangan di wilayah Kalimantan Timur didorong untuk 

saling men-support dalam mencapai tujuan besar pengembangan daerah di wilayah 

Kalimantan Timur yaitu sebagai pusat agroindustri dan energi. 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 

a. VISI MISI 

Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 

2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah terpilih.  Visi menggambarkan arah pembangunan atau  kondisi masa 

depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 

(lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, 

tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. 
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Secara konseptual Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Kabupaten Kutai Kartanegara adalah menjalankan Visi dan Misi Pemerintah 

Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka menunjang Pemerintahan Daerah di 

bidang Penelitian dan Pengembangan maka ditetapkan Visi Badan Penelitian 

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara “Terwujudnya 

Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan 

Berkeadilan”. 

Pernyataan Visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai 

komitmen Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam merumuskan 

hasil akhir Penelitian dan Pengembangan dalam bentuk  rekomendasi yang 

disampaikan kepada Pemerintah Daerah.  

Untuk menggambarkan lebih jelas dan mewujudkan Visi yang ingin dicapai 

serta menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam suatu dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah maka peran Balitbangda Kabupaten Kutai 

Kartanegara adalah mendukung Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 

yaitu sebagai berikut: 

 

1) Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat 

2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkompeten 

3) Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah 

4) Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk  percepatan 

transformasi struktur ekonomi daerah  

5) Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing 

daerah; 

6) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan 

7) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam  pembangunan serta penguatan 

perlindungan anak 

Berdasarkan 7 (Tujuh)  Misi tersebut di atas, Balitbangda merupakan salah satu 

Perangkat Daerah (PD) yang merupakan Pelaksana Utama dan Pendukung 

dalam pencapaian keseluruhan misi tersebut dengan memfokuskan pelaksanaan 

kegiatan penelitian dan pengembangan pada upaya pencapaian sasaran 

pembangunan yang telah ditetapkan.  
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Oleh karena itu Balitbangda dengan seluruh sumber daya organisasi yang 

tersedia, dituntut untuk mampu menjalankan fungsinya secara optimal guna 

mengemban tugas organisasi yang telah diamanatkan tersebut.  

 

Capaian Balitbangda dalam pelaksanaan program-program pembangunan 

tersebut merupakan kontribusi Balitbangda dalam melaksanakan Visi dan Misi 

Pemerintah  Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni Kutai Kartanegara yang Maju, 

Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan. 

Dalam upaya mencapai Visi  tersebut  maka Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Misi 

Pemerintah Daerah selama kurun waktu Tahun 2016 – 2021 dengan berbagai 

kegiatan sebagai berikut : 

 

1) Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan 

kebijakan di Bidang Pemerintahan Daerah; 

2) Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan 

kebijakan di Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan; 

3) Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan 

kebijakan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah; 

4) Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan 

kebijakan di Bidang Inovasi Daerah; 

5) Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data, informasi serta 

publikasi untuk menunjang kegiatan-kegiatan riset, pengembangan dan 

perumusan kebijakan daerah; 

6) Melaksanakan pengelolaan sumber daya internal untuk mendukung tupoksi 

institusi, serta menyelenggarakan koordinasi lintas            unit / satuan kerja. 

 

b. Tujuan 

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi  tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang 

lebih terarah dan operasional berupa penetapan Tujuan dan Sasaran. 

Penetapan tujuan dan sasaran tersebut didasarkan pada Faktor-Faktor Penentu 

Keberhasilan yang diharapkan dapat mengetahui kelebihan / kekuatan yang dimiliki 
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untuk melaksanakan aktivitas dan tidak melakukan suatu kegiatan yang mempunyai 

kekurangan / kelemahan. 

Hal ini dimaksudkan agar Balitbangda mampu mencapai tujuan dan sasarannya, 

sehingga tidak ada satu sasaran pun atau aktivitas yang tertunda atau tidak tercapai. 

Perumusan tujuan yang ditetapkan oleh Balitbangda diupayakan untuk mengikuti 

kriteria keberhasilan perumusan yaitu : 

1) Aksestabilitas, yang berarti tujuan dapat diterima oleh berbagai pihak dalam 

lingkungan Balitbangda. 

2) Fleksibilitas, yakni mudah untuk disesuaikan dengan perubahan yang begitu 

cepat 

3) Dapat diukur, yaitu berarti tujuan dapat dinyatakan secara nyata dan jelas 

4) Motivator, sebagai pendorong bagi kinerja yang terpenuhi yang berarti tujuan 

cukup jelas namun masih dalam batasan untuk dapat dicapai 

5) Kesesuaian dengan rumusan Visi dan Misi Balitbangda 

6) Mudah dipaham 

Berdasarkan kriteria diatas, ditetapkan tujuan Balitbangda Kabupaten Kutai 

Kartanegara pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : 

 

 

1) Melaksanakan kegiatan Kelitbangan di Bidang Pemerintahan Daerah, Bidang 

Sosial Budaya dan Kemasyarakatan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

Daerah serta Bidang Inovasi Daerah. 

2) Merumuskan hasil akhir Kelitbangan dalam bentuk  rekomendasi yang  

disampaikan kepada Pemerintah Daerah. 

3) Mempublikasikan hasil-hasil Kelitbangan melalui jurnal penelitian dan buletin 

serta media massa cetak dan media massa audio visual.  

4) Menyampaikan hasil Kelitbangan kepada instansi terkait dan masyarakat     

(pemangku kepentingan). 

 

c. Sasaran 

Sasaran Balitbangda merupakan bagian integral, tak terpisahkan dari suatu proses 

perencanaan strategik. Sasaran fokusnya pada action, yaitu kegiatan yang bersifat 

spesifik, terinci dan dapat diukur serta dapat diwujudkan. 



27 
 

Rencana Kerja Perubahan (RENJA P) Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah  

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 

Sasaran yang ingin dicapai oleh Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 

sebagai berikut ; 

1) Tersedianya rekomendasi kebijakan di Bidang Pemerintahan Daerah, Bidang 

Sosial Budaya dan Kemasyarakatan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

Daerah serta Bidang Inovasi Daerah sesuai kebutuhan daerah 

2) Termanfaatkannya rekomendasi kebijakan di Bidang Pemerintahan Daerah, 

Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan, Bidang Ekonomi dan 

Pembangunan Daerah serta Bidang Inovasi Daerah sesuai kebutuhan daerah 

3) Tersedianya data base daerah 

4) Tersedianya publikasi mandiri dan berkala sebagai bahan pendukung riset atau 

referensi perumusan kebijakan 

5) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi pelaksanaan kerja 

organisasi 

6) Terpeliharanya sarana dan prasarana organisasi 

7) Terpenuhinya kebutuhan tenaga jabatan fungsional peneliti yang memadai 

8) Meningkatnya kapasitas keilmuan dan kompetensi pegawai melalui program 

pelatihan dan pengembangan pegawai 

9) Terwujudnya pelayanan keuangan yang lebih cepat dan akurat, efektif dan 

efisien, transparan dan akuntabel. 

10) Terwujudnya kordinasi internal dan lintas lembaga yang efektif 

 


