BAGIAN I
KONDISI MAKRO PROVINSI BENGKULU

Pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu lima tahun terakhir
telah menunjukkan pencapaian yang positif dalam beberapa aspek,
seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,41, lebih tinggi
dibandingkan dengan rata-rata IPM nasional sebesar 73,81. Selama
tahun 2013, perekonomian Provinsi Bengkulu tumbuh sebesar 6,21
persen, meskipun pertumbuhan ekonomi ini mengalami perlambatan
dibandingkan tahun 2012, yang tumbuh sebesar 6,60 persen, dan
tahun 2011 sebesar 6,46 persen. Kalau tidak ada terobosan kebijakan
fundamental, diperkirakan tahun 2014 ini akan terus melambat.
Namun

demikian,

kondisi

makro

Bengkulu

tetap

mengalami

beberapa hambatan yang membutuhkan penanganan khusus untuk
mengakselerasi ketertinggalan pembangunan dibandingkan dengan
provinsi sekitar.
1.1.

Pengelolaan APBD
Kondisi APBD Bengkulu menunjukkan relatif sempitnya
ruang fiskal untuk membiayai kegiatan yag menjadi prioritas.
Sebagai ilustrasi, hasil deskripsi dan analisis APBD 2013 oleh
Kementerian

Keuangan

Republik

Indonesia,

menunjukkan

bahwa secara nasional, rata-rata pemerintah provinsi memiliki
ruang

fiskal

sebesar

57,97%

dari

total

pendapatannya.

Sementara, Provinsi Bengkulu memiliki ruang fiskal sebesar 52,3%,
masih berada di bawah rata-rata nasional.
Sementara itu, rasio PAD dan rasio dana transfer
terhadap

total

pendapatan

daerah

menjadi

indikator

ketergantungan provinsi terhadap bantuan pihak eksternal.
Untuk tingkat pemerintah provinsi, rata-rata rasio PAD terhadap
pendapatan adalah 36,3% dan untuk rasio dana transfer
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terhadap pendapatan sebesar 62,6%. Rasio PAD terhadap
pendapatan daerah provinsi Bengkulu sebesar 28%, dan rasio
dana transfer sebesar 72 persen. Artinya, ketergantungan
Provinsi Bengkulu sangat tinggi terhadap dana eksternal.
Berdasarkan pada belanja APBD, rata-rata nasional rasio
belanja pegawai terhadap belanja daerah pemerintah provinsi
sebesar 19,33%, sementara Provinsi Bengkulu memiliki rasio
30,72%, terbesar di seluruh provinsi di Indonesia. Sementara itu,
rasio belanja modal terhadap belanja daerah secara nasional
sebesar 18,85%, dan Bengkulu sekitar 17%, lebih rendah
dibandingkan dengan rata-rata nasional, begitu pula dengan
rata-rata wilayah sumatera sebesar 25,35%. Faktor inilah yang
diperkirakan

menyebabkan

pelambatan

pertumbuhan

ekonomi Bengkulu.
1.2.

Tata Kelola Pemerintahan
Data tahun 2014 yang dilansir Bappenas terkait dengan
tata kelola pemerintahan, Provinsi Bengkulu menduduki urutan
ke 31 dari 34 provinsi di Indonesia. Merujuk pada data yang
disajikan Bappenas terkait dengan tata kelola pemerintahan
yang baik tahun 2014, menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu
menduduki 5 (lima) provinsi yang tata kelola pemerintahannya
berkategori buruk, atau ranking 31 dari 34 provinsi di Indonesia,
seperti ilustrasi berikut: Maluku Utara (4.45), Papua Barat (4.48),
Bengkulu (4.48), Nusa Tenggara Timur (4.87), dan Papua (4.88).,
Bandingkan dengan provinsi Jambi (urutan 4), provinsi Sumatera
Selatan (urutan 6), dan Lampung (urutan 10).

1.3.

Kemiskinan
Terkait dengan kemiskinan, dari data yang tersedia
menunjukkan bahwa

jumlah penduduk miskin di Provinsi

Bengkulu tahun 2013 tercatat 18,34% atau 327.350 jiwa, atau di
Visi dan Misi Pasangan Calon Gubernur Bengkulu 2016 – 2021
Dr. H. Ridwan Mukti, M.H & Dr. Rohidin Mersyah, M.MA

2

atas

rata-rata

nasional

sebesar

11,37%.

Jumlah

tersebut

termasuk urutan ke empat provinsi termiskin tingkat nasional,
dan bahkan termiskin di provinsi se-Sumatera. Dibandingkan
dengan penduduk miskin pada bulan yang sama tahun
sebelumnya yang berjumlah 313,7 ribu jiwa (17,5 persen),
jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu mengalami
peningkatan 9,8 ribu jiwa. Dari sepuluh kabupaten/kota di
Provinsi Bengkulu, wilayah selatan provinsi merupakan daerah
dengan persentase penduduk miskin paling besar dibanding
daerah lainnya, yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten
Kaur, dan Kota Bengkulu masing-masing sebesar 22,9 persen,
23,2 persen, dan 21,5 persen (Sumber: BPS Provinsi Bengkulu,
2014). Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia,
tingkat kemiskinan penduduk Bengkulu menduduki urutan ke 5
terbesar setelah Provinsi Papua (31,13%), Papua Barat (26,67 %),
NTT (20,03%), dan Maluku (19,49%). Berdasarkan data BPS, di
Provinsi Bengkulu terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin dari
310.470 tahun 2012 menjadi 327.350 pada tahun 2013, atau naik
sekitar 5,44 persen.
Sampai saat ini, Bengkulu masih dihadapkan pada
tingkat kemiskinan yang cukup rentan. Jumlah penduduk miskin
usia 15 tahun ke atas berdasarkan status pekerjaan, misalnya,
sebanyak 51,79% miskin, meskipun mereka bekerja di sektor
informal, dan ada sekitar 31,82% yang miskin dan tidak bekerja.
Berdasarkan pada tingkat pendidikan, 25,70% penduduk yang
tidak tamat SD berkategori miskin. Paling besar proporsi
penduduk yang miskin adalah mereka yang berpendidikan
tamat SD dan SMP sebesar 51,70%, dan bahkan 22,60% mereka
yang tamat SLTA dan PT masih masuk dalam kategori miskin.
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1.4.

Daya Saing dan Investasi
Dalam kaitannya dengan investasi, daya saing investasi
di beberapa kabupaten menunjukkan posisi yang relatif
rendah. Berdasarkan data yang dirilis Komite Pemantauaan
Pelaksanaan

Otonomi

Daerah

(KPPOD) pada

2012

lalu,

misalnya, indeks layanan investasi Kota Bengkulu menduduki
peringkat 57 dari 74 kota. Kabupaten Seluma berada di
peringkat 107 dari 217 kabupaten. Sedangkan Bengkulu Utara
(BU) menduduki peringkat 126, diikuti Kepahiang (207), Bengkulu
Selatan

(210),

Rejang Lebong

(211) dan Lebong

Berdasarkan data tersebut, tingkat investasi

(215).

di Bengkulu

dikategorikan rendah.
Terkait dengan iklim investasi, berdasarkan hasil kajian
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Komite
Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tahun
2012, indeks iklim investasi di Provinsi Bengkulu relatif kurang,
yakni 50,18, atau urutan 31 dari 34 provinsi yang ada. Indeks
kelembagaan

pelayanan

modal

Bengkulu

sebesar

43,98

menempati urutan 33. Demikian juga, indeks promosi investasi
daerah Bengkulu menempati urutan 32 dengan besaran 35,50.
Indeks komitmen pemerintah provinsi Bengkulu juga masih relatif
rendah, yakni menduduki peringkat 25 dengan skor 53,48.
Temuan tersebut memang konsisten dengan hasil kajian
Asia Competitiveness Institute National University of Singapore,
stabilitas makro Provinsi Bengkulu menduduki perigkat ke 31
tahun 2014, menurun dibandingkqn dengan tahun 2013 pada
posisi 20. Demikian juga, peringkat perencanaan daerah dan
institusi, Provinsi Bengkulu masih menduduki posisi ke 30. Secara
keseluruhan, kerangka daya saing daerah yang diukur dari
stabilitas

ekonomi

makro,

perencanaan
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institusi, kondidi keungan, bisnis, dan tenaga kerja serta kualitas
hidup dan pembangunan infrastrukur, Provinsi Bengkulu berada
dalam 10 provinsi yang memiliki daya saing rendah, bersamasama dengan Aceh, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur,
Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Tenggara, Gorontalo, dan Maluku Utara.
Daya saing provinsi yang relatif rendah menampakkan
impaknya pada realisasi investasi di Bengkulu. Pada tahun 2013,
realisasi investasi dalam negeri sebesar Rp. 52.6 milyar, atau
investasi terendah kedua se-Sumatera setelah Kepulauan Riau
sebesar Rp. 43,5 milyar, jauh di bawah rata-rata investasi
sebanyak Rp. 92.182 milyar. Bahkan, investasi luar negeri sebesar
$ 30,4 juta, merupakan investasi terkecil provinsi secara nasional.
1.5.

Aparatur Negara yang Baik dan Bersih
Demokratisasi
dalam
banyak

aspek,

pengelolaan

yang

pemerintahan

yang

baik

termasuk
ditunjukkan

dengan desentralisasi substansial telah melahirkan prinsip-prinsip
dasar pengelolaan pemerintahan. Dimensi-dimensi transparansi,
partisipasi, dan akuntablitas pemerintah menjadi indikator,
apakah pengelolaan pemerintahan berjalan baik ataukah
tidak. Oleh karena itu, ukuran-ukuran penilaian atas kinerja
lembaga pelayan publik menjadi isu sentral ketika mengukur
kinerja pemerintahan.
Dalam banyak kasus, pengelolaan pemerintahan yang
baik

selalu

dikaitkan

dengan

isu-isu

korupsi,

kolusi

dan

nepotisme (KKN). Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
(Fitra), misalnya, telah merilis hasil kajian tentang provinsi
terkorup di Indonesia tahun 2014. Provinsi Bengkulu menduduki
urutan ke 10 sebagai provinsi terkorup dengan kerugian Rp. 123
milyar

dengan

257

kasus.

Beberapa
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pembangunan yang tidak terencana juga mengakibatkan
penyimpangan

dan

penghamburan

uang

negara.

Pembangunan stasiun kereta api yang sampai saat ini belum
terbangun rel kereta apinya, proyek penanaman jarak yang
gagal total, rencana pembangunan pabrik minyak sawit
mentah (CPO), dan beberapa kasus pembangunan yang tidak
terencana dengan baik. Kasus-kasus yang ada secara langsung
mempengaruhi

kepercayaan

masyarakat

terhadap

penyelenggara pemerintahan di daerah. Ini akan menimbulkan
apatisme masyarakat sehingga dikhawatirkan berpengaruh
terhadap kinerja pembangunan Bengkulu ke depan.
1.6.

Kondisi Infrastruktur Strategis
Di Provinsi Bengkulu, jaringan istrik dan infrastruktur
perhubungan

menjadi

persoalan

diselesaikan.

Mantan

Menteri

yang

harus

Koordinator

segera
Bidang

Perekonomian, Hatta Rajasa, dalam satu kunjungannya ke
Bengkulu pernah menyampaikan, ada tiga hal yang harus
dibenahi Bengkulu: (1) Jaringan transmisi listrik; (2) kapasitas
pelabuhan Pulai Baai, dan (3) Bandar Udara Fatmawati.
Ketiganya memiliki kaitan dengan percepatan pembangunan
daerah

Bengkulu.

Infrastruktur

jalan

yang

ada

belum

mendukung kelancaran distribusi peti kemas dari Pulau Baai ke
berbagai

daerah

di

sekitar

Bengkulu.

Jalan

yang

meghubungkan Kota Bengkulu dengan Kota Lubuk Linggau
(Sumatera Selatan) harus di revitalisasi agar mampu dilewati
peti kemas dan mempersingkat waktu tempuh ke arah timur
yang merupakan koridor ekonomi Sumatera. Demikian juga, hal
yang harus dibenahi dan sangat penting untuk menunjang
perekonomian Bengkulu adalah Bandara Udara Fatmawati.
Mantan Menko Perekonomian waktu itu, berharap Bandara
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Fatmawati dapat menjadi simpul konektivitas bagi daerahdaerah sekitar Bengkulu.
1.7.

Infrastruktur Dasar
Pembangunan yang dilaksanakan selama ini, dalam
satu sisi telah menunjukkan kemajuan yang substansial, namun
di sisi lain masih banyak desa di Provinsi Bengkulu yang memang
belum menikmati makna dari demokratisasi dan otonomi.
Menurut data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Aparatur Desa Provinsi Bengkulu, misalnya, masih terdapat 670
desa atu 43,7 persen dari di Bengkulu yang masih berada
dalam kategori tertinggal. Indikator yang dijadikan parameter
ketertinggalan tersebut antara lain; belum ada aliran listrik;
minim sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; dan
minimnya infrastruktur desa seperti jalan usaha tani, jembatan,
jalan penghubung antar desa, air bersih dan sanitasi.
Terkait dengan infrastruktur jalan, misalnya, kondisi jalan
nasional, provinsi, dan kabupaten secara akumulatif mengalami
kerusakan, baik ringan dan berat. Pada tahun 2013, dari 774,82
Km panjang jalan nasional, 13,41% di antaranya dalam kondisi
rusak berat. Sementara itu, jalan provinsi mengalami hal yang
sama, yakni 30,67% atau 462,22 Km dalam kondisi rusak berat
dan ringan dari panjang jalan 1.507,48 Km (Sumber: Bengkulu
Dalam Angka, 2014). Kondisi ini memang sangat berpengaruh
terhadap mobilitas angkutan barang dan orang, dan ekonomi
biaya tinggi, termasuk hambatan dalam kenyamanan investor
dalam berusaha.
Selain itu, infrastruktur perdesaan seperti irigasi dan
jaringan jalan ke pusat-pusat produksi pertanian relatif masih
terbatas. Jaringan irigasi ini mnjadi sangat penting mengingat
sektor pertanian di Provinsi Bengkulu masih cukup dominan
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menyumbang PDRB, yakni sekitar 38,34 persen pada tahun
2013, dengan nilai nominal Rp. 27,9 triliun. Rata-rata produksi per
hektar padi sawah mencapai 4,39 ton, menghasilkan produksi
598.111 ton. Produksi padi per hektar sebenarnya dapat lebih
ditingkatkan

apabila

infrastruktur

irigasi

direvitalisasi

dan

ditingkatan kapasitasnya. Tahun 2012, irigasi yang ada mampu
mengaliri sawah seluas 69.227 hektar, dan menurun menjadi
67.672 hektar pada tahun 2013. Ini menunjukkan penurunan
dalam kapasitas irigasi yang ada. Hal ini dibuktikan semakin
meningkatnya areal sawah tadah hujan menjadi 26.248 hektar
pada tahun 2013, meningkat dari 23.729 hektar pada tahun
2012.
1.8.

Pembangunan Kemaritiman
Dengan panjang pantai

hampir

525

Km,

Provinsi

Bengkulu sebenarnya memiliki potensi kemaritiman yang luar
biasa.

Namun

dimanfaatkan

demikian,

potensi

tersebut

dengan

optimal

untuk

belum

dapat

kesejahteraan

masyarakat. Di Bengkulu terdapat 8.223 rumah tangga nelayan
pada tahun 2012, dan meningkat menjadi 8.411 rumah tangga
tahun 2013 (Sumber: Bengkulu Dalam Angka, 2014). Produksi
ikan tangkap pada tahun 2012 sebesar 52.295 ton, dan
bergerak turun menjadi 50.872 ton, atau turun sekitar 2,73
persen. Penggunaan teknologi tangkap hanya berupa pukat
kantong dan jaring angkat. Diperkirakan nilai produksi ikan
tangkap akan jauh lebih meningkat apabila ada penerapan
teknologi tangkap yang sesuai dengan perairan Bengkulu.
Apabila dilihat dari alat tangkap, alat tangkap di
Bengkulu terdiri dari 3.747 buah perahu tidak bermotor, 1.656
perahu motor tempel, dan 660 kapal motor pada tahun 2012.
Pada tahun 2013, jumlah alat tangkap tersebut menjadi
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menjadi 945 kapal tidak bermotor, 2.180 perahu motor tempel,
684 kapal motor pada tahun 2013 (Sumber: Bengkulu Dalam
Angka, 2013). Terdapat peningkatan alat tangkap motor
tempel dan kapal motor yang ada.
1.9.

Kepariwisataan
Sumberdaya pariwisata di Bengkulu pada dasarnya
cukup potensial untuk dikembangkan agar berdaya saing tinggi
dibandingkan dengan provinsi sekitar. Namun demikian, dari
data yang ada, jumlah wisatawan yang berkunjung ke
Bengkulu relatif masih terbatas. Pada tahun 2013, misalnya,
kunjungan wisatawan asing per hari berjumlah 19 orang, dan
wisatawan domestik 175 orang. Ukuran benefit ke daerah
dapat dilihat dari lamanya menginap atau tinggal di Bengkulu.
Wisatawan

asing

rata-rata

menginap

hanya

1,69

hari,

sementara rata-rata nasional 2,93 hari. Demikian juga, tamu
domestik menginap 1,83 hari, jauh lebih rendah dibandingkan
rata-rata nasional 2.10 hari (Sumber: Bengkulu Dalam Angka,
2013 dan Juli 2014).
1.10. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan
Bengkulu memiliki kekayaan hutan dan hasil ikutannya
yang cukup melimpah. Sekitar 56 persen wilayah Bengkulu
terdiri dari kawasan hutan, baik hutan lindung, taman nasional,
cagar alam, maupun hutan produksi. Namun demikian,
keberadaan kawasan hutan itu sudah mulai terancam oleh
kegiatan-kegiatan perkebunan dan perladangan penduduk
maupun

perusahaan

yang

mengkonversi

hutan

menjadi

perkebunan. Keberadaan hutan juga belum memberikan
kontribusi kepada kesejahteraan penduduk.
Selain itu, Provinsi Bengkulu sangat kaya dengan aliran
sungai yang mengandung konsekuensi banyaknya daerah
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aliran sungai (DAS) yang sekarang mulai mengalami kerusakan
akibat perkebunan

dan perladangan

rakyat.

DAS

yang

mengalami kerusakan pada gilirannya akan mempengaruhi
pasokan air yang dibutuhkan untuk pembangkit tenaga listrik
dan atau kebutuhan baku air minum. Kasus yang terjadi,
perusahaan batu bara dan atau pabrik pengolahan karet yang
membuang limbah ke sungai sehingga mempengaruhi kualitas
air. Semua ini sebagai akibat lemahnya penegakan hukum dan
pengendalian yang terlalu longgar.
Dalam

kasus

lain,

Bengkulu

memiliki

kekayaan

sumberdaya pertambangan, seperti batu bara, emas, dan bijih
besi yang relatif cukup melimpah. Namun demikian, citra
pertambangan ini cenderung merusak lingkungan, termasuk
kerusakan

infrastruktur

jalan.

Pembuangan

limbah

pertambangan di sisi yang lain ternyata mempengaruhi air
baku untuk sumber air bersih.
Sumberdaya kelautan yang terbentang sepanjang 525
Km masih belum dioptimalkan dengan baik. Sumberdaya
potensial maupun aktual dari kelautan belum didayagunakan
secara maksimal. Kondisi ini lebih diperparah oleh fenomena
merebaknya pencurian ikan dan pola-pola penangkapan ikan
yang merusak. Kerapkali pencurian tersebut dilakukan di pulaupulau terluar seperti Pulau Enggano yang masih belum dikelola
dengan baik. Potensi kelautan belum dapat dioptimalkan
dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.
1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
Permasalahan utama pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, baik di tingkat Bengkulu maupun nasional
bahkan

internasional

antara lain:

(1)

perempuan

dan

kemiskinan, yang ditunjukkan oleh rendahnya akses perempuan
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terhadap

sumberdaya

ekonomi,

tingkat

pengangguran,

kontribusi terhadap ekonomi keluarga; (2) pendidikan dan
pelatihan bagi perempuan. Masalah ini ditunjukkan oleh
disparitas akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan,
keterbatasan akses pelatihan untuk meningkatan kapasitas diri
perempuan; (3)

perempuan dan kesehatan. Ini menyangkut

persoalan kesehatan reproduksi, akses terhadap pelayanan
kesehatan,

rendahnya

pengetahuan

tentang

kesehatan,

rentannya kesehatan ibu dan anak, dan sebagainya; (4)
kekerasan terhadap perempuan. Kasus-kasus kekerasan suami
terhadap isteri, penjualan perempuan, kekerasan fisik maupun
non fisik; (5) perempuan dan pemberdayaan ekonomi, yang
ditunjukkan oleh rendahnya kemampuan dan keterampilan
perempuan, terbatasnya akses terhadap sumberdaya ekonomi;
(6) perempuan dan kekuasaan serta pengambilan keputusan,
kasus berupa ketertinggalan perempuan dalam jabatan publik,
terbatasnya perempuan dalam jabatan politik, rendahnya
keterlibatan

perempuan

kelembagaan

untuk

dalam

kemajuan

politik;

(7)

mekanisme

perempuan,

kurangnya

kapasitas kelembagaan untuk pemberdayaan perempuan,
kurangnya

mainstreaming

gender

dalam

proses

pembangunan; (8) hak asasi perempuan, kurang terpenuhinya
hak-hak dasar perempuan dalam aspek sosial, ekonomi, dan
politik; (9) perempuan dan lingkungan hidup, yang ditunjukkan
oleh lemahnya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan
lingkungan,

keterbatasan

sumberdaya

lingkungan;

akses
(10)

terhadap

perlindungan

pemanfaatan
anak,

yang

ditunjukkan oleh banyaknya anak terlantar atau anak jalanan;
perlindungan

terhadap

hak-hak

dasar

anak

dibidang

pendidikan dan kesehatan; kasus kekerasan terhadap anak
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BAGIAN II
ARAH PEMBANGUNAN 2016-2021

Permasalahan yang dihadapi Bengkulu, paling tidak lima
tahun terakhir mengimplikasikan perlunya perubahan-perubahan
mendasar terkait dengan sektor-sektor pembangunan strategis yang
memungkinkan terjadinya akselerasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu,
perubahan fundamental tersebut diharapkan mampu mengejar
ketertinggalan

dibandingkan

dengan

provinsi-provinsi

di

Pulau

Sumatera, atau minimal di Sumatera bagian Selatan (Sumbagsel).
2.1.

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
Terdapat

4

arena

minimal

yang

harus

diperbaiki

manakala indeks tata kelola pemerintahan dapat ditingkatkan
kualitasnya,

yakni

pemerintahan,

pelayanan

birokrasi,

masyarakat sipil, dan sektor usaha. Keempat arena ini dijadikan
indikator untuk menilai kualitas pengelolaan pemerintahan di
daerah. Kualitas tata kelola pemerintahan provinsi Bengkulu
dapat dilakukan dengan: peningkatan kualitas pelayanan
publik, program-program yang menguntungkan daerah dan
rakyat,

kepercayaan,

integritas

dan

semangat

kerja,

transparansi dan akuntabilitas, orientasi ke masa depan, dan
orientasi pada hasil kerja. Hal-hal tersebut pada hakekatnya
merupakan arah reformasi birokrasi sebagai wujud tata kelola
pemerintahan yng baik.
2.2.

Re-orientasi Pengelolaan APBD
Re-orientasi manajemen APBD yang progresif setidaknya
mencerminkan hal-hal sebagai berikut: menerapkan konsistensi
dengan dokumen perencanaan; konsisten dengan penerapan
instrumen dalam bentuk target-target kinerja; konsisten dengan
pengendalian;

dan

konsisten

dalam
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akuntabilitas. Oleh karena itu, reformasi dalam pengelolaan
APBD

berorientasi

pada:

perubahan

pola

pikir

aparatur

pemerintah; membangun sistem dan mekanisme anggaran
yang akuntabel dan transparan; menyelaraskan strategi dan
program kerja pada tingkat operasional; menciptakan jajaran
kepemimpinan

yang

mampu

melakukan

perkuatan

(empowering) dan budaya kerja yang baik.
Utuk

meningkatkan

efisiensi

penggunaan

APBD,

diperlukan terobosan kebijakan fiskal daerah, yakni mengurangi
belanja pegawai baik langsung ataupun tidak langsung, dan
sekaligus memperbesar belaja modal. Hal ini dimaksudkan
untuk meningkatkan rangsangan investasi dan pertumbuhan
ekonomi yang dinamis.
2.3.

Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan dasar
Reformasi
peningkatan

birokrasi

kualitas

salah

layanan

satunya
dasar

ditujukan

publik:

pada

pendidikan,

kesehatan, dan perekonomian rakyat. Ketiga layanan dasar ini
mejadi

sangat

penting

untuk

meningkatan

Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) Bengkulu.
Dalam bidang pendidikan, ditingkatkan akses setiap
penduduk

untuk

memperoleh

layanan

pendidikan

(pemerataan pendidikan), peningkatan sarana dan prasarana
pendidikan, dan peningkatan kuantitas/kualitas guru (kualitas
pendidikan), peningkatan kualitas pembelajaran (daya saing di
pasar kerja), dan pemantapan kesejahteraan guru.
Dalam bidang kesehatan diarahkan pada: peningkatan
sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, peningkatan
akses pelayanan

kesehatan di

wilayah-wilayah terpencil,

peningkatan kuantitas dan kualitas dokter dan paramedis,

Visi dan Misi Pasangan Calon Gubernur Bengkulu 2016 – 2021
Dr. H. Ridwan Mukti, M.H & Dr. Rohidin Mersyah, M.MA

13

kepastian layanan jaminan kesehatan, dan pemantapan
kesejahteraan dokter dan paramedis.
Dalam
peningkatan

bidang
akses

ekonomi

permodalan

rakyat

diarahkan

pada:

bagi

pengusaha

kecil,

menengah dan koperasi dalam bentuk kemitraan yang saling
menguntungkan; peningkatan daya saing produk UKMK melalui
pelatihan dan pendampingan, mengembangkan ekonomi
kreatif berbasis potensi lokal, menggalakkan ekspose produk
UKMK di tingkat nasional dan regional.
2.4.

Perbaikan dan pemantapan infrastruktur dasar
Perbaikan dan pemantapan infrastruktur dasar menjadi
sangat penting mengingat Bengkulu selalu dihadapkan pada
permasalahan klasik infrastruktur, seperti jalan dan jembatan,
kelistrikan di desa dan sentra produksi pengolahan, serta irigasi
di perdesaan. Infrastruktur jalan, baik jalan nasional, provinsi,
maupun jalan kabupaten di Bengkulu mengalami kerusakan
yang relatif cukup berat. Kerusakan tersebut secara langsung
maupun tidak langsung mempengaruhi daya tarik investor
untuk menanamkan investasinya

di

kerusakan

menandakan

infrastruktur

jalan

ini

Bengkulu.

Selain

itu,

lemahnya

kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan layanan
publik yang baik dan memuaskan.
Dalam kaitannya dengan peningkatan kapasitas irigasi
pedesaan, PDRB Bengkulu mengimplikasikan bahwa kontribusi
sektor pertanian masih sangat dominan, sekitar 30% lebih. Oleh
karena itu sektor ini sering disebut sebagai sektor tradisional
yang menampung hajat hidup orang banyak. Swasembada
pangan, misalnya, akan sulit tercapai apabila infrastruktur irigasi
tidak dibangun dan atau direvitalisasi. Oleh karena itu,
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diperlukan kebijakan pembangunan dan atau pemantapan
irigasi yang dapat meningkatkan produksi pangan Bengkulu.
2.5.

Peningkatan daya saing daerah dan iklim investasi
Provinsi Bengkulu sampai saat ini masih berada pada
tingkatan

yang

rentan

dalam

hal

daya

saing

daerah.

Rendahnya daya saing ini secara langsung akan berpngaruh
pada rendahnya investasi. Oleh karena itu, Bengkulu harus
mampu menawarkan berbagai kemudahan investasi, terutama
terkait

dengan

perbaikan

dalam

hal

iklim

investasi,

kelembagaan pelayanan penanaman modal, promosi investasi
daerah, komitmen pemerintah daerah, perbaikan infrastruktur,
dan sebagainya.
Dalam konteks iklim investasi, pemerintah daerah harus
mampu meminimalkan ekonomi biaya tinggi melalui reformasi
birokrasi, baik pada tataran perencanaan, maupun tingkatan
operasionalnya. Demikian juga, reformasi tersebut di dalamnya
menyangkut sikap mental dan pola pikir aparatur pelaksana.
Reformasi ini penting dilakukan karena seringkali hambatan
investasi dan iklim usaha terletak pada pola perilaku aparatur.
2.6.

Perwujudan aparatur yang bersih dan berwibawa
Provinsi

Bengkulu

saat

ini

membutuhkan

teladan

kepemimpinan yang bersih dan berwibawa. Hubungan saling
percaya (trust) antara aparatur dan masyarakat relatif rendah
yang diakibatkan oleh berbagai kasus yang menimpa aparatur
itu sendiri. Oleh karena itu, harus dilakukan reformasi pola berfikir
aparatur

ke

arah

orientasi

hasil

dan

kinerja.

Jajaran

kepemimpinan harus mampu melahirkan perkuatan nilai dan
budaya kerja yang jujur dan bersih.
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2.7.

Re-orientasi Pengelolaan sumberdaya alam
Provinsi Bengkulu memiliki sumberdaya alam yang cukup
melimpah,

dan

apabila

dikelola

dengan

baik

akan

berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit (1,8 juta jiwa) dan
menempati ruang yang cukup, sebenarnya sumberdaya alam
yang ada mampu mengakomodai kebutuhan penduduk
apabila

dikelola

dengan

efisien

dan

berkelanjutan.

Sumberdaya alam, seperti pertambangan, perkebunan, panas
bumi

(geothermal),

dan

sebagainya

belum

mampu

dioptimalkan dengan baik untuk kemajuan daerah.
Produk sumberdaya alam seperti batu bara, misalnya,
belum mampu dirasakan manfaatnya bagi daerah. Dalam
banyak kasus, justru pengelolaan batu bara ini menjadi tidak
efisien dan bahkan merusak infrastruktur jalan. Selain itu,
dengan luas perkebunan kelapa sawit, produksi CPO ternyata
tidak mampu menciptakan nilai tambah karena tidak ada
industri hilirnya. Provinsi tetangga justru menikmati nilai tambah
tersebut. Oleh karena itu, diperlukan re-orientasi kebijakan
pengelolaan sumberda alam agar mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
2.8.

Peningkatan kapasitas infrastruktur strategis
Infrastruktur strategis di Bengkulu dipandang masih
belum optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi
Bengkulu.

Kapasitas

infrastruktur

strategis

seperti

Bandara

Fatmawati, Pelabuhan Pulau Baai, pembangkit tenaga listrik,
dan akses lintas provinsi. Infrastruktur tersebut secara langsung
akan mempengaruhi pergerakan barang, orang dan jasa yang
secara akumulatif meningkatnya daya saing dan iklim usaha
daerah. Peningkatan kapasitas infrastruktur strategis tersebut
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harus

dibarengi

dengan

kemampuan

untuk

melakukan

sinergitas antara pemerntah daerah dengan pemerintah pusat.
Pemerintah

daerah

harus

mampu

mengintegrasikan

peningkatan kapasitas infrastruktur strategis ke dalam grand
desain pembangunan nasional.
2.8.1. Peningkatan kapasitas Pelabuhan Pulau Baai
Kapasitas pelabuhan Pulau Baai harus mampu
memainkan perannya sebagai pusat ekspor dan impor
komoditas penting Bengkulu dan provinsi sekitar, seperti
batu bara, Crude Plm Oil (CPO), karet, dan produkproduk

pertanian

dan

kehutanan

penting

lainnya.

Apabila semua ekspor komoditas penting Bengkulu
dilakukan melalui Pelabuhan Pulau Baai, maka akan
terjadi peningkatan PAD. Oleh karena itu, diperlukan
peningkatan kapasitas pelabuhan, baik dari aspek sarana
dan prasarananya, maupun tata kelolanya. Selain itu,
diperlukan

kerjasama

menjadikan

pelabuhan

dengan
Pulau

multi
Baai

pihak

untuk

sebagai

pusat

pelabuhan samudera di Indonesia Bagian Barat.
Selain

itu,

untuk

menghindari

kerusakan

infrastruktur jalan dan efisiensi biaya pengangkutan,
maka di setiap kabupaten (Muko-Muko, Bengkulu Utara,
Bengkulu

Selatan,

Seluma,

dan

Kabupaten

Kaur)

dibangun pelabuhan laut antara untuk pengangkutan
komoditas

ekspor.

Pelabuhan-pelabuhan

antara

ini

secara langsung akan lebih meningkatkan kapasitas
Pelabuhan Pulau Baai.
2.8.2. Infrastruktur Kelistrikan
Potensi sumberdaya kelistrikan di Bengkulu relatif
cukup melimpah, baik bersumber dari PLTA, maupun batu
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bara dan geothermal. Namun demikian, diperlukan
pembangunan transmisi yang menjangkau ke provinsiprovinsi sekitar dan di dalam provinsi sendiri. Dengan
potensi yang tersedia, kebutuhan listrik di Bengkulu tidak
akan sebesar sumberdaya listrik yang tersedia. Oleh
karena itu, orientasinya harus dialihkan pada konsep
menjual listrik ke provinsi lain yang membutuhkan. Dengan
demikian, akan tercipta nilai tambah bagi daerah.
Peningkatan

kapasitas

transmisi

ini

sekaligus

akan

berpengaruh pada daya saing dan investasi daerah
Bengkulu.
2.8.3. Bandara Fatmawati
Secara geografis,

Bandara

Fatmawati

cukup

strategis untuk menjangkau Jakarta dan sekitarnya.
Namun demikian, bandara ini hanya digunakan untuk
mengangkut orang, dan bukan kargo. Oleh karena itu,
perluasan kapasitas bandara mutlak diperlukan agar
dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi orang
dan barang. Pemenuhan kebutuhan fasilitas kargo sesuai
dengan standar internasional memberikan daya saing
dan iklim usaha yang kodusif bagi investor. Bengkulu
dapat memberian harga yang bersaing dibandingkan
dengan fasilitas yang sama di daerah lain.
2.8.4. Akses Lintas Provinsi
Persoalan yang paling mendasar bagi akselerasi
pembangunan Bengkulu adalah kualitas infrastrutur jalan
lintas provinsi. Perbaikan infrastruktur strategis lain tidak
akan

berarti

apabila

akses

lintas

provinsi

tidak

ditingkatkan kualitasnya. Dengan panjang provinsi hampir
525 Km, maka upaya perbaikan lintas provinsi diarahkan
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untuk

memperpendek

mengurangi

ekonomi

jarak

biaya

tempuh

tinggi.

sehingga

Demikian

juga,

perbaikan akses lintas provinsi ini harus memberikan
kemudahan bagi pergerakan barang dan orang dari
provinsi

tetangga

sehingga

lebih

tertarik

untuk

menggunakan pelabuhan pulau Baai dan atau bandara
Fatmawati untuk mengangkut barang dan orang.
2.9.

Pembangunan Kepariwisataan
Pembangunan pariwisata di Bengkulu termasuk ke
dalam kategori tertinggal. Hal ini dapat ditunjukkan oleh relatif
stagnannya kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun
domestik. Hal ini diperkirakan sebagai dampak dari terbatasnya
sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang laju
pertumbuhan turis. Sumberdaya pariwisata Bengkulu cukup
potensial, tergantung kepada pola pengaturanya. Oleh karena
itu, ke depan diperlukan kebijakan yang integratif untuk
mengakselerasi pertumbuhan pariwisata dalam semua aspek,
baik sarana dan prasarana maupun insan pengelola wisata itu
sendiri. Dibutuhkan tenaga-tenaga terdidik terampil yang
berlatar belakang keahlian kepariwisataan.

2.10. Pembangunan Kemaritiman
Pembangunan kemaritiman di Bengkulu difokuskan
pada sektor-sektor seperti (1) sektor perikanan tangkap, melalui
pemanfaatan teknologi tangkap agar dapat menjangkau
wilayah yang lebih jauh, dan pengolahan hasil tangkapan yang
berorientasi ekspor; (2) Sektor wisata bahari, yakni optimalisasi
kapasitas

sumberdaya

yang

ada

dengan

tujuan

untuk

meningkatkan kesejahteraan dan menunjang pembangunan
ekonomi Bengkulu; (3) Sektor transportasi laut yang dapat
meningkatkan

kunjungan

kapal
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peningkatan kapasitas pelabuhan yang ada untuk menunjang
arus mobilitas barang dan orang; (4) industri maritim sebagai
penciptaan nilai tambah atas produk-produk kemaritiman,
seperti (i) industri pembangunan kapal, (ii) industri mesin, spare
parts,

dan

komponen

yang

diperlukan

dalam

konstruksi

kelautan, serta (iii) industri pemeliharaan dan perbaikan kapal;
(5) Sektor pertambangan (Energi dan Sumberdaya Mineral),
yakni memanfaatkan potensi pertambangan yang ada di
wilayah pesisir dan laut dalam Bengkulu; (6) sektor bangunan
laut, yakni peningkatan kualitas, kuantitas serta kapasitas
pelabuhan laut sebagai pusat aktivitas perekonomian barang
dan jasa (antar pulau, ekspor maupun ekspor); dan (7) Sektor
Jasa Kelautan, berupa jasa pelayanan pelabuhan, jasa
pelayanan

keselamatan

pelayaran

dan

kegiatan

yang

memanfaatkan kelautan sebagai jasa seperti perdagangan,
pendidikan, pelatihan, penelitian dan lain-lain.
2.11. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan
Pengelolaan

lingkungan

mengandung makna bahwa

yang

sumberdaya

berkelanjutan
baik

potensial

maupun aktual yang tersedia ditujukan untuk mencukupi
kebutuhan generasi sekarang dan tidak boleh mengurangi
kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi
kebutuhannya sendiri.
Oleh

karena

itu,

pengelolaan

lingkungan

yang

berkelanjutan sebaiknya diarahkan untuk meningkatkan akses
informasi sumberdaya alam lingkungan hidup baik potensial
maupun aktual. Ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran
(awareness)

masyarakat

pengelolaan

lingkungan

terhadap
bersifat

lingkungan.

Agar

berkelanjutan,

maka

diperlukan kebijakan peningkatan efektivitas pengelolaan,
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konservasi, dan rehabilitasi sumberdaya alam. Kebijakan ini
memberikan peluang untuk mencegah kerusakan dan bahkan
kepunahan sumberdaya alam itu sendiri.
Terkait dengan eksistensi dan kelestarian lingkungan,
maka pencegahan dan pengendalian dini terhadap kerusakan
lingkungan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, penataan
kelembagaan

dan

pengelolaan

sumberdaya

alam

serta

pelestarian lingkungan harus dilakukan secara integratif. Selain
itu, untuk menghindari adanya konflik pengelolaan sumberdaya
alam, maka peningkatan peran masyarakat dalam mengelola
sumberdaya alamnya sangat fundamental untuk dilakukan.
Revitalisasi bentuk-bentuk kearifan lokal dalam kaitannya
dengan

pengelolaan

lingkungan

dan

sumberdaya

alam

menjadi jalan ke luar untuk meminimalkan konflik kepentingan
penguasaan sumberdaya alam dan lingkungan. Akhirnya,
penggalian potensi sumberdaya alam yang terbarukan sangat
penting dilakukan melalui kerjasama multi stakeholders.
2.12. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Berdasarkan
pemberdayaan
pendekatan

permasalahan

perempuan

kesejahteraan

yang

dapat
perempuan,

ada,

dilakukan

maka
melalui

pendidikan

dan

pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing
perempuan, peningkatan kesehatan reproduksi dan akses
terhadap pelayanan kesehatan; peningkatan kemampuan
perempuan dalam kegiatan ekonomi; peningkatan peran
perempuan dalam pengambilan keputusan dan jabatan
publik; memperkuat kapasitas kelembagaan dalam rangka
kemajuan perempuan; peningkatan kapasitas perempuan
untuk terlibat dalam media dan publikasi; dan meningkatan
peranan perempuan dalam pengelolaan lingkungan.
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Agar pendekatan tersebut dapat berjalan dengan baik,
maka sangat diperlukan adanya peningkatan upaya-upaya
penagarusutamaan (mainstreaming) gender dalam setiap
gerakan

pembangunan.

Dengan

kata

lain,

diperlukan

program-program pembangunan yang responsif terhadap
perempuan.
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BAGIAN III
VISI, MISI DAN PROGRAM 2016-2021

3.1.

Visi 2016-2021
Berdasarkan pada kondisi makro yang dideskripsikan
dalam Bagian I, maka visi yang hendak dicapai tahun 20162021 adalah:

MEWUJUDKAN BENGKULU YANG MAJU, SEJAHTERA, BERMARTABAT,
DAN BERDAYA SAING TINGGI
Pemahaman Bengkulu maju, sejahtera, bermartabat,
dan berdaya saing tinggi adalah (1) terpenuhinya kebutuhan
layanan dasar masyarakat yang berkualitas; (2) meningkatnya
hasil-hasil pembangunan yang berkeadilan dengan didukung
oleh kondisi aman, pemerintahan bersih dan berwibawa,
efektif,

transparan,

dan

mengayomi;

(3)

mewujudkan

masyarakat Bengkulu yang berjiwa menghargai keberbedaan,
memiliki kebanggaan terhadap sumberdaya yang ada, dan
menjunjung tinggi martabat bangsa; (4) meningkatnya daya
saing

Bengkulu

dalam

beragam

aspek

kehidupan

dan

pembangunan.
Bengkulu yang maju mengandung makna masyarakat
Bengkulu yang berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan
secara individual atau kelompok, serta mampu menyesuaikan
dengan perkembangan dan kebutuhan regional, nasional dan
global, dengan tetap mempertahankan ciri dan identitas
masyarakat Bengkulu yang beragam serta bijaksana dalam
menghargai adat dan kearifan-kearifan lokal.
Bengkulu

yang

sejahtera

mengandung

makna

masyarakat Bengkulu yang terpenuhinya kebutuhan layanan
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dasar dibidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian
rakyat serta terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohani
dalam kerangka kehidupan yang berkeseimbangan secara
lahir dan batin. Melalui pelaksanaan visi ini diharapkan akan
terwujud derajat kehidupan masyarakat Bengkulu yang mampu
memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat hayati, manusiawi,
dan kebutuhan dasar untuk memilih berdasarkan aktualisasi
potensi dan sumberdaya yang tersedia.
Bengkulu

yang

bermartabat

mengandung

makna

masyarakat Bengkulu yang memiliki kebanggaan dan dihargai
sebagai

masyarakat

berkompetensi,serta

yang

memiliki

berkemampuan,
keunggulan

komparatif,

dan
baik

pada tingkat nasional, regional, maupun internasional. Visi ini
dapat tercapai apabila masyarakat Bengkulu sudah maju
dalam segenap aspek kehidupan, sejahtera dalam aspek
jasmani

dan

rohani,

dan

bermartabat

dalam

aspek

kemampuan dan keunggulan diri.
Bengkulu yang berdaya saing tinggi mengandung
makna bahwa Bengkulu memiliki keunggulan komparatif dan
keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain
dalam segala aspek pembangunan. Berdaya saing tinggi ini
tercermin dalam pelayanan publik, iklim usaha dan investasi,
profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang dihasilkan,
dan sebagainya.
3.2.

Misi dan Program 2016-2021
Untuk mewujudkan masyarakat Bengkulu yang maju,
sejahtera dan bermartabat, maka misi yang diemban lima
tahun ke depan antara lain:
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1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui
reformasi tata kelola birokrasi
Reformasi tata kelola pemerintahan dilakukan dalam
kaitannya

dengan:

perencanaan

dan

peningkatan

akuntabilitas publik; perkuatan kelembagaan dan ketata
laksanaan; manajemen sumberdaya aparatur pemerintah;
manajemen keuangan (pengelolaan APBD) yang baik dan
transparan; serta perbaikan sistem pengawasan internal.
Misi ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja
pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan
perluasan partisipasi publik, pemberian insentif dan fasilitas
kerja bagi aparatur pemerintahan, serta transparansi data
dan

program

pembangunan.

Kualitas

tata

kelola

pemerintahan juga dapat dilakukan melalui perubahan
pola pikir (mindset) aparatur terkait dengan: peningkatan
kualitas

pelayanan

menguntungkan
integritas

dan

publik;

daerah

program-program

dan

semangat

kerja;

rakyat;

yang

kepercayaan,

transparansi

dan

akuntabilitas; orietasi ke masa depan, dan orientasi pada
hasil kerja
2. Mewujudkan sistem pengelolaan APBD yang akuntabel,
transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik
Manajemen APBD setidaknya mencerminkan hal-hal
sebagai berikut: menerapkan konsistensi dengan dokumen
perencanaan; kosisten dengan penerapan instrumen dalam
bentuk

target-target

kinerja;

konsisten

dengan

pengendalian; dan konsisten dalam pengawasan atau
akuntabilitas. Oleh karena itu, reformasi dalam pengelolaan
APBD berorientasi pada: perubahan pola pikir aparatur
pemerintah; membangun sistem dan mekanisme anggaran
yang akuntabel dan transparan; menyelaraskan strategi
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dan program kerja pada tingkat operasional; menciptakan
jajaran kepemimpinan yang mampu melakukan perkuatan
(empowering) dan budaya kerja yang baik.
Utuk meningkatkan efisiensi penggunaan APBD,
diperlukan

terobosan

kebijakan

fiskal

daerah,

yakni

mengurangi belanja pegawai baik lagsung ataupun tidak
langsung, dan sekaligus memperbesar belaja modal. Hal ini
dimaksudkan untuk meningkatkan rangsangan investasi dan
pertumbuhan ekonomi yang dinamis.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar
3.1. Bidang Pendidikan
Peningkatan
pendidikan

akses
untuk

dan
semua

pemerataan
lapisan

layanan

masyarakat;

peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; dan
peningkatan

kuantitas/kualitas

guru

(kualitas

pendidikan); peningkatan kualitas pembelajaran (daya
saing di pasar kerja); pemerataan kualifikasi dan
penempatan guru; dan pemantapan kesejahteraan
guru.
3.2. Kesehatan
Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang
memadai; peningkatan akses pelayanan kesehatan di
wilayah-wilayah terpencil; peningkatan kuantitas dan
kualitas dokter dan paramedis; kepastian layanan
jaminan kesehatan; pengembangan program kader
dokter

desa

bekerja

sama

dengan

UNIB;

dan

pemantapan kesejahteraan dokter dan paramedis.
3.3. Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan
lokal
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Peningkatan akses permodalan bagi pengusaha kecil,
menengah dan koperasi dalam bentuk kemitraan yang
saling

menguntungkan;

peningkatan

daya

saing

produk UKMK melalui pelatihan dan pendampingan;
pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal;
revitalisasi koperasi dan kelompok usaha baru (KUB);
menggalakkan

ekspose

produk

UKMK

di

tingkat

nasional dan regional.
4. Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur
dasar
Peningkatan kapasitas dan pembangunan irigasi
perdesaan; peningkatan kualitas jalan dan jembatan;
peningkatan

jangkauan

listrik

perdesaan;

dan

pembangunan dan atau perbaikan jalan desa ke sentrasentra produksi; dan peningkatn akses penduduk terhadap
sanitasi

dan

air

bersih.

Misi

ini

harus

meghasilkan

dihapuskannya desa-desa yang tidak terjagkau pelayanan
dasar pemerintah.
5. Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah
Misi ini dapat dilakukan melalui: deregulasi investasi
yang berorientasi pada pengurangan ekonomi biaya tinggi;
perbaikan

dalam

pemantapan

hal

iklim

kelembagaan

berusaha
pelayanan

dan

investasi;

penanaman

modal, promosi investasi daerah, komitmen pemerintah
daerah terhadap investasi, penjaminan keamanan usaha
dan investasi; dan perbaikan infrastruktur daerah.
6. Mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa
Misi ini dapat dicapai melalui indikator-indikator
reformasi mental dan pola pikir, seperti: mencipakan
hubungan saling percaya (trust) antara aparatur dan
masyarakat; menonjolkan keteladanan pemimpin untuk
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bersih dan berwibawa; berorientasi pada hasil kerja dan
kinerja aparatur; pengawasan internal terhadap kinerja
birokrasi; pelibatan publik yang lebih besar dalam hal
pengawasan; perkuatan nilai dan budaya kerja yang jujur
dan bersih di setiap jenjang birokrasi.
7. Mewujudkan pola pengelolaan sumberdaya alam yang
berkeadilan dan berkelanjutan
Misi ini dapat dicapai melalui program-program
antara lain: mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya
mineral

yang

berkelanjutan;

meningkatkan

akses

masyarakat terhadap sumberdaya laut; memanfaatkan
sumberdaya panas bumi (geothermal) untuk memenuhi
kebutuhan listrik lokal dan regional; pemanfaatan batu bara
untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik; penciptaan nilai
tambah produksi perkebunan; pengelolaan sumberdaya
hutan berbasis masyarakat; pengolahan produksi hasil
ikutan

hutan

untuk

menciptakan

nilai

tambah;

pemanfaatan sumberdaya mineral untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat; dan optimalisasi produksi ikan tangkap
dan ikan budidaya.
8. Meningkatkan kapasitas infrastruktur strategis dan berdaya
saing
8.1. Meningkatkan kapasitas Pelabuhan Pulau Baai
Mengingat potensi peran pelabuhan Pulau Baai dalam
pembangunan ekonomi Bengkulu, maka diperlukan
adanya

terobosan

kebijakan

untuk

optimalisasi

kapasitas pelabuhan melalui: peningkatan kapasitas
sarana dan prasarananya, maupun tata kelolanya;
pembangunan dan pembangunan beberapa terminal
pelabuhan (seperti peti kemas, benda cair, karantina
hewan,

terminal

pengantongan
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pengembangan kerjasama dengan multi pihak untuk
menjadikan pelabuhan Pulau Baai sebagai pusat
oneksi pelabuhan samudera di Indonesia Bagian Barat.
Peningkatan

kapasitas

pelabuhan

ini

harus

mencerminkan adanya keunggulan komparatif dan
keunggulan

kompetitif

dibandingkan

dengan

pelabuhan sejenis yang ada di provinsi lain.
8.2. Bandara udara Fatmawati
Perluasan

kapasitas

bandara

sebagai

sarana

transportasi orang dan barang; pembangunan sarana
dan

prasarana

kargo

sesuai

dengan

standar

internasional; menjadikan bandara Fatmawati sebagai
pusat kegiatan lalu intas arus barang dan orang, paling
tidak di wilayah Sumatera bagian Selatan. Perluasan
kapasitan

bandara

mencerminkan

ini

juga

keunggulan

harus

mampu

komparatif

dan

keunggulan kompetitif dibandingkan dengan bandara
lain.
8.3. Infrastrukur Kelistrikan
Pembangunan

jaringan

internal

provinsi

untuk

memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri;
pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara
(padat

dan

menjangkau

cair);

pembangunan

provins-provinsi

transmisi

tetangga;

yang

re-orientasi

bisnis kelistrikan Bengkulu sebagai pemasok tenaga
listrik provinsi-provinsi di wilayah Sumatera bagian
Selatan.
8.4. Peningkatan akses Lintas Provinsi
Tujuan misi ini adalah: membuka keterisolasian dan
atau kelancaran arus barang dan orang dari dan ke
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provinsi

Bengkulu;

membangun

dan

atau

meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan lintas provinsi
dari aspek jarak tempuh dan pengurangan biaya
angkut; membangun kerjasama dengan provinsi sekitar
untuk membangun pola-pola pembangunan koridor.
Peningkatan akses lintas provinsi ini ditujukan agar
Bengkulu memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya
saing untuk menarik minat investor.
9. Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh
dan berdaya saing
Misi ini dapat dilakukan melalui kebijakan dan atau
program

antara

lain:

(1)

re-orientasi

kebijakan

yang

integratif kepariwisataan di Bengkulu; (2) peningkatan
kapasitas

sarana

dan

prasarana

kepariwisataan;

(3)

peningkatan kapasitas insan kepariwisataan; (4) optimalisai
promosi

dan

ekspose

potensi

wisata

Bengkulu;

(5)

penyediaan tenaga ahli dan terampil dalam bidang
manajemen kepariwisataan; membangun jaringan wisata
internasional;

dan

(6)

kemudahan

investasi

dibidang

kepariwisataan.
10. Mewujudkan pembangunan Kemaritiman yang integratif
dan berdaya saing
Pembangunan
kemaritiman
diarahkan
untuk
menunjang pembangunan poros maritim nasional melalui
perumusan kebijakan dan program penanganan sektorsektor kelautan antara lain (1) sektor perikanan tangkap
melalui modernisasi alat tangkap dan pengolahan; (2)
Sektor wisata bahari, pemanfaatan maritim sebagai obyek
dan daya tarik seperti wisata pantai, keragaman hayati,
seperti taman laut wisata alam, wisata bisnis, wisata
budaya, maupun wisata olah raga; (3) Sektor Transportasi
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Laut,

yakni

memanfaatkan

transportasi

laut

sebagai

penunjang aktivitas ekspor dn impor Bengkulu; (4) industri
maritim seperti Pembangunan Industri Kelautan dengan
berbagai

jenis industri sebagai penciptaan nilai tambah;

pengembangan Industri Pariwisata Bahari; pengembangan
Indiustri Kreatif Kebaharian; pembangunan Infrastruktur
Kelautan, seperti pelabuhan dan Industri Perkapalan baik
yang kecil, menengah, dan besar, industri pemeliharaan
dan perbaikan kapal dan atau galangan kapal; (5) Sektor
pertambangan (Energi dan Sumberdaya Mineral), yaitu
mengoptimalkan sumberdaya mineral di kawasan laut
Bengkulu, baik yang bersifat potensial maupun aktual; (6)
sektor bangunan laut, yakni peningkatan kualtas, kuantitas
serta kapasitas pelabuhan laut yang ada di Bengkulu
sebagai pusat aktivitas perekonomian barang dan jasa
(antar

pulau,

ekspor

maupun

impor),

sehingga

keberadaannya sangat diperlukan dalam pembangunan
kelautan. (7) Sektor jasa kelautan dapat berupa aktivitas
ekonomi

yang meliputi

jasa perdagangan, penelitian

dibidang kelautan, dan jasa-jasa lainnya.
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Misi ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan dan
atau program antara lain: (1) Meningkatkan kualitas dan
kuantitas layanan dasar bagi perempuan (pendidikan,
kesehatan,

ekonomi);

(2)

Memperkuat

kapasitas

kelembagaan pengarusutamaan (mainstreaming) gender
dalam setiap tahapan pembangunan; (3) Meningkatkan
keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan
publik dengan tidak menghilangkan kodratnya sebagai
perempuan; (4) Menghapus berbagai bentuk kekerasan
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dan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak; (5)
Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan
dan anak; (6). Meningkatkan akses pelayanan KB dan
peningkatan peran kaum laki-laki ber KB; (7) Meningkatkan
akses pelayanan kesehatan reproduksi remaja berbasis
gender; (8) perlindungan anak dari tindakan kekerasan; dan
(9)

Menyediakan

data

dan

informasi

program

pemberdayaan perempuan dan keluarga.
12. Mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
Pengelolaan
lingkungan
yang
berkelanjutan
dilakukan

melalui

mengembangkan

kebijakan

dan

antara

meningkatkan

lain:

akses

(i)

informasi

sumberdaya alam dan lingkungan hidup; (ii) meningkatkan
efektivitas

pengelolaan,

konservasi,

dan

rehabilitasi

sumberdaya alam; (iii) mencegah dan mengendalikan
kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup; (iv) menata
kelembagaan daerah dalam pengelolaan sumberdaya
alam dan pelestarian lingkungan hidup serta penegakan
hukum; (v) meningkatkan peranan masyarakat dalam
pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi
lingkungan hidup dengan berbasiskan adat istiadat dan
kearifan lokal;

(vi) menggali potensi sumberdaya yang

terbarukan bekerjasama dengan multi stakeholders; dan
(vii)

meningkatkan

pengetahuan

dan

pemahaman

pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup di
kalangan generasi muda dan anak usia sekolah.
13. Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
Peningkatan daya saing kepemudaan dilakukan: (1)
peningkatan
pengkaderan

kompetensi
secara

pemuda

terencana,
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berkelanjutan

sesuai

dengan

metode

pendidikan,

pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan,
serta pemanfaatan kajian, kemitraan; (2) pengembangan
kapasitas kepemudaan sebagai agen pembangunan dan
perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha
dan mandiri; (3) peningkatan pengetahuan pemuda dini
terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika dan obatobat terlarang lainnya sejak dini; (4) pembentukan dan
pengembangan kelompok-kelompok kepemudaan sebagai
media penyaluran minat dan bakat; (4) Peningkatan
profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara, dan
pengelola kegiatan kepemudaan;
Peningkatan daya saing keolahragaan dilakukan
melalui: (1) pemanfaatan

kemitraan lintas sektoral, antar

tingkat pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha
untuk

mendukung

pemassalan,

pembudayaan,

serta

pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga; (2)
peningkatan kapasitas sarana dan prasarana olah raga
yang

menunjang

pencapaian

prestasi

agar

mampu

bersaing tingkat nasional, regional maupun internasioanl; (3)
Mewujudkan yang olahragawan berprestasi pada kompetisi
bertaraf

nasional,

regional

dan

internasional

melalui

peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda
potensial

dan olahragawan

andalan

nasional

secara

sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan; (4)
Meningkatkan
penyelenggara,

profesionalisme
pengelola

dan

dan

etika

pelaksana

pembina,
kegiatan

keolahragaan.
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14. Menanggulangi Kemiskinan dan Ketertinggalan
Penanggulangan kemiskinan dan ketertinggalan
yang

ada

di

Bengkulu

terutama

ditujukan

untuk

menurunkan tingkat kemiskinan dan ketertinggalan, baik
antara kelompok masyarakat maupun antar wilayah.
Kebijakan dan program yang akan dilakukan antara lain:
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan
layanan

pemenuhan

hak-hak

dasar

berusaha

masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan
golongan.
b. Pembukaan
transparan,

kesempatan
terutama

kerja
bagi

yang

adil

dan

penurunan

angka

pengangguran di kalangan terdidik melalui pendidikan
dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja.
c. Mengembangkan program penciptaan wirausaha baru
yang

kompetitif

dan

berdaya

saing

dalam

pembangunan ekonomi Bengkulu.
d. Meningkatkan infrastruktur jalan ke sentra-sentra produksi
yang

memungkinkan

arus

barang

dan

manusia

berlangsung dengan lancar dan sekaligus mengurangi
ekonomi berbiaya tinggi.
e. Meningkatkan daya beli masyarakat miskin melalui polapola

pemberdayaan

yang

berorientasi

pada

kemandirian berusaha dan berkarya.
15. Meningkatkan Peranan Usaha
Kecil, Menengah dan
Koperasi (UKMK)
Kebijakan utama bagi pelaku usaha ini adalah
meningkatkan peranan UKMK sebagai pelaku yang strategis
dalam pembangunan ekonomi Bengkulu. Oleh karena itu,
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program pembangunan yang harus dilaksanakan untuk
meningkatkan peran UKMK tersebut antara lain:
a. Meningkatkan

keterampilan

pelaku

UKMK

melalui

berbagai pelatihan dan pendidikan, promosi produk,
pemasaran,

dan

pendampingan

manajerial

usaha

secara berkelanjutan.
b. Meningkatkan

akses

permodalan

UKMK

terhadap

sumber-sumber pembiayaan baik perbankan maupun
BUMN

melalui

pola-pola

kemitraan

yang

bersifat

mutualistik dan saling menguntungkan.
c. Menciptakan pelaku usaha UKMK yang dapat dijadikan
sebagai lokomotif pelaku ekonomi melalui programprogram bantuan dan hibah yang bersifat kompetitif,
transparan, dan berkeadilan.

16. Meningkatkan
infrastruktur
dibidang
Informasi
dan
Telematika
Globalisasi menuntut adanya kecukupan infrastruktur
informasi dan telematika yang memungkinkan Bengkulu
menjadi bagian integral dari sistem informasi global. Oleh
karena itu, program-program lima tahun ke depan antara
lain:
a. Pembangunan jaringan telematika untuk kebutuhan
peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan (egoverment) dan pelayanan publik seperti di bidang
pendidikan dan kesehatan.
b. Pembangunan

kuantitas

dan

kualitas

infrastruktur

telematika diarahkan untuk meningkatkan daya saing
daerah,

baik

dalam

bidang

ekonomi,

pariwisata

maupun komoditas unggulan daerah.
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17. Meningkatkan kerukunan kehidupan umat beragama
Bengkulu merupakan miniatur Indonesia yang di
dalamnya terdiri dari berbagai suku, agama, dan golongan
dengan beragam kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan
peran pemerintah daerah untuk menjaga dan menjamin
rasa aman bagi umat beragama dalam menjalankan
aktivitas-aktivitas keagamaannya. Oleh karena itu, program
yang akan dilakukan antara lain:
a. Memfasilitasi

dialog

menyamakan

antar

umat

pandangan

beragama

terhadap

untuk

kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. Dialog-dialog tersebut
dipandang

sangat

penting

untuk

menciptakan

kepercayaan (trust) umat beragama.
b. Meningkatkan

peran

tokoh-tokoh

agama

untuk

berperan aktif sebagai agen perubahan (agents of
change) untuk membina umat.
c. Menciptakan kondsi dimana prinsip-prinsip keagamaan
diintegrasikan ke dalam kegiatan pemerintahan dan
pelayanan

publik.

Dengan

demikian,

diharapkan

aparatur pemerintahan mampu mengontrol diri dan
mencegah

perbuatan-perbuatan

yang

melanggar

aturan dan hukum yang ada.
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BAGIAN IV
PENUTUP
Bengkulu 2016-2021 merupakan dimensi waktu yang sangat
strategis untuk mengejar ketertinggalan lebih parah dari provinsiprovinsi sekitar dan atau provinsi lainnya di Indonesia. Siapapun yang
akan menjadi lokomotif pemerintahan di Bengkulu hendaknya
menjadikan periode 2016-2021 menjadi masa kebangkitan Bengkulu
untuk menjadi provinsi yang memiliki keunggulan komparatif dan
keunggulan kompetitif.
Visi dan misi yang dirumuskan pada hakekatnya ditujukan
untuk mewujudkan Bengkulu yang maju, sejahtera, bermartabat,
serta berdaya saing tinggi. Bengkulu membutuhkan “loncatanloncatan” pembangunan yang terarah dan integratif untuk dapat
mengejar ketertinggalan dari provinsi-provinsi lain di Indonesia. Tujuan
tersebut diyakini dapat tercapai apabila potensi
Bengkulu, baik yang potensial maupun aktual

sumberdaya

dapat dioptimalkan

secara berkelanjutan dan berkeadilan. Oleh karenanya, kerja keras,
kerja

ikhlas,

dan

kerja

jujur

harus

menjadi

“unsur

pelumas”

pelaksanaan pembangunan Bengkulu ke depan.

Bengkulu, 26 Juli 2015

Dr. Rohidin Mersyah, M.MA
Calon Wakil Gubernur
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