
KATA PENGANTAR 
 
 

Bismillahirrahmanirrohim 

Dengan memanjatkan rasa Syukur kehadirat Allah SWT, Tim 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menyusun dokumen 

Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2016-2021. 

 

Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau disusun sebagai salah satu implementasi agenda 

Reformasi Birokrasi dan agenda yang memiliki rencana kerja yang 

rinci dan berkelanjutan serta diharapkan akan menghasilkan 

organisasi yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tata 

pemerintahan. 

 

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang 

telah membantu dalam penyusunan dokumen Roadmap Reformasi 

Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021. 

 

Semoga dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan 

Riau ini bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dimasa 

depan dan dapat mendorong keberhasilan dalam peningkatan 

kapasitas dan akuntabilitas kinerja serta terwujudnya birokrasi yang 

bebas dari KKN di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. 

 
 
 
 Tanjungpinang,      Desember 2016 

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 
 
 
 
 
 

Dr. H. NURDIN BASIRUN, S.Sos, M.Si 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Reformasi Birokrasi adalah sebuah komitmen nasional untuk 

mewujudkan sosok pemerintahan yang efektif dan efisien, serta 

bersih dan melayani. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah 

dalam mendukung keberhasilan reformasi sangatlah strategis. 

Salah satu peran konkrit pemerintah daerah dalam mendukung 

reformasi birokrasi nasonal adalah turut menjadi pelaku reformasi 

tersebut, antara lain dibuktikan dengan adanya roadmap sebagai 

manifestasi kesiapan menjalankan reformasi di daerah. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, program reformasi 

birokrasi yang harus dilaksanakan adalah : 1. Manajemen 

Perubahan; 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan; 3. 

Program Penataan dan Penguatan Organisasi; 4. Penataan 

Tatalaksana; 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; 6. 

Penguatan Pengawasan; 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 8. 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; serta 9. Monitoring, 

Evaluasi dan Pelaporan. 

 

Sejalan dengan sasaran reformasi birokrasi nasional tersebut 

diatas, maka agenda reformasi birokrasi Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2016-2021 diarahkan pada : Peningkatan dan penguatan 

efektifitas tatakelola dan akuntabilitas kinerja organisasi guna 

meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik. 

diharapkan pada tahun 2021 telah terjadi perubahan pada 

berbagai aspek pengelolaan 8 (delapan) area perubahan. 

 

Memasuki periode masa kepemimpinan Gubernur Nurdin Basirun, 

Roadmap Reformasi Pemeritah Provinsi Kepualaun Riau disusun 

sebagai penjabaran konkrit dari visi pembangunan tahun 2016-

2021, beradasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021 yaitu : 
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Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu 

yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan  

Unggul di Bidang Maritim”. Melalui misi ke sembilan 

mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, 

akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin 

dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan 

publik yang  berkualitas. 

 

Dalam roadmap reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau ini telah disusun kegiatan-kegiatan sebagai rincian 

pelaksanaan 8 (delapan) program tersebut diatas, dan 1 (satu) 

program Quick wins yang diusulkan untuk dilaksanakan pada 

tahun 2017. Dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan selanjutnya 

telah dibuat rencana tindaknya mulai tahun 2016 sampai dengan 

2021. 

Sebagai bagian integral dari program Reformasi birokrasi, maka 

Provinsi Kepulauan Riau menetapkan program quick-wins yaitu 

program unggulan yang dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan 

citra birokrasi dihadapan pelayanan publik yaitu : 

“Peningkatan penerapan e-goverment dalam birokrasi 

pemerintahan” 

 

Pada akhirnya dengan reformasi birokrasi ini diharapkan terjadi 

perubahan mind-set (pola pikir) dan culture-set (budaya kerja) di 

jajaran birokrasi di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bahwa 

spirit melayani kepentingan publik/masyarakat hendaknya selalu 

menjiwai setiap aktivitas. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A.  LATAR BELAKANG 
ENDAHULUAN 
 Provinsi Kepulauan Riau terus mengupayakan pembenahan  dan 

perubahan menuju kondisi pemerintahan yang lebih baik seiring dengan 

perubahan tata kelola pemerintahan di level nasional, terutama sejak 

dicanangkannya program reformasi birokasi dan menjadi prioritas utama dalam 

rencana pembangunan jangka menengah. Karena itu pembenahan harus dimulai 

dengan upaya mereformasi birokrasi pemerintahan sebagai starting point untuk 

mendorong percepatan penyelenggaraan pembangunan Provinsi Kepulauan 

Riau. 

Mencermati kondisi geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang sangat 

strategis dengan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti 

Singapura, dan Malaysia serta dengan telah diberlakukannya pengelolaan Badan 

Pengusahaan di wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan sebagian wilayah 

Tanjungpinang, menuntut perlunya peningkatan pelayanan yang prima guna 

menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang tanggap dan 

responsif terhadap perkembangan yang ada ditengah-tengah masyarakat. 

 
Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting 

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah 

diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi Kepulauan Riau pada 

periode 2012-2015 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi 

selanjutnya (2016-2021). Tujuan akhir dalam lima tahun kedepan diharapkan 

melalui  reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah beranjak 

ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja 

Guna mewujudkan hal tersebut perlu dilaksanakannya suatu reformasi 

birokrasi diawali dengan menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Riau pada proses reformasi birokrasi. Pendekatan yang dilakukan mengacu pada 

perwujudan tiga sasaran reformasi birokrasi sesuai Peraturan Menteri PAN dan 

RB nomor 11 Tahun 2015 yakni terwujudnya birokrasi yang bersih dan 

akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki 

pelayanan publik yang berkualitas. 
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Roadmap reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 2016 – 

2021 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, dengan 8 area 

perubahan sebagai berikut : 

Tabel 1. 
Area  Perubahan Reformasi Birokrasi 

Area 
 

Hasil Yang diharapkan 

Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran 
Tatalaksana Sistem, Proses dan Prosedur kerja yang jelas, efektif, 

efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-pinsip good 
governance 

Peraturan Perundang-
undangan 

Regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis serta 
mendorong pencapaian kinerja pemerintah 

Sumber Daya Manusia SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, 
capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera 

Pengawasan Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi 
Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan 

masyarakat dan dunia usaha 
Pola fikir dan budaya 
kerja 

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi 

 

 Hubungan Grand design reformasi birokrasi dengan pola pikir pencapaian 

visi  seperti terlihat  pada  gambar (1). Visi tersebut merupakan keputusan 

strategis birokrasi dalam memaksimalkan perannya guna mewujudkan visi 

pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Visi tersebut adalah 

“Indonesia yang maju mandiri, adil dan makmur”.  
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GAMBAR.1 

Pola Pikir Pencapaian Visi Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 

 
 
 

B. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

 Provinsi Kepulauan Riau dibentuk pada tanggal 24 September 2002 

berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002, Secara de jure Provinsi 

Kepulauan Riau berdiri tahun 2002, akan tetapi secara de facto 

penyelenggaraan pemerintahannya baru dimulai tanggal 1 Juli 2004. Kemudian 

dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 83/P/2010 tanggal 30 Juli 2010 

merupakan periode kedua Pemerintahan Provinsi Kepri masa jabatan Gubernur 

Tahun 2010-2015. Tahun 2015 merupakan periode terakhir dari masa jabatan 

tersebut. 

Sebagai daerah kepulauan Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas 

251.810,71 km2, dengan luas lautan 241.215,30 km2 (95,79 persen) dan luas 

daratannya sebesar 10.595,41 km2 (4,21 persen). Luas daratan  sekitar 0,43 % 

dari luas Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 04˚40’ Lintang 

Utara sampai 00˚29’ Lintang Selatan, dan antara 103˚22’ Bujur Timur hingga 

109˚40’ Bujur Timur. Kepulauan Riau terletak di Selat Malaka hingga Laut Cina 

Selatan, jumlah pulau sebanyak 1.795               
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Gambar 2 
PETA PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

Secara Administratif Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten dan 2 

kota, yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan  Kota  

Tanjungpinang. Letak astronomis kabupaten/kota di Provinsi Kepri terlihat pada 

Tabel berikut : 

Tabel. 2 
LETAK ASTRONOMIS PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

No 
Kabupaten 

/ Kota 
Ibukota 

Luas Wilayah (Km²) 
Jumlah  

Kel/Desa 
Daratan Daratan Kec 

1 Tanjungpinang Tj.pinang 239,50 2,26 4 18 

2 Batam Batam 770,27 12 12 64 

3 Bintan  
Bintan 
Buyu 

1.946,13 18,36 10 
51 

4 Karimun 
Tanjung 
Balai 

2.873,20 27,12 12 71 

5 Natuna Ranai 2.058,45 19,43 12 76 

6 Lingga Daik 2.117,72 19,99 9 82 

7 Kep.Anambas Tarempa 590,14 5,57 7 54 

Provinsi Kepulauan Riau 10.595,41 100 66 416 
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C. TUGAS DAN FUNGSI 
 

  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Kepulauan Riau tahun 2016-2021 merupakan pembangunan jangka menengah 

tahap ketiga atas pelaksanaan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-

2021. Tahap pembangunan jangka menengah ketiga ditujukan untuk lebih 

memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan 

menekankan kepada peningkatan daya saing ekonomi yang berlandaskan 

kepada pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang 

berkualitas baik, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

secara terus menerus.  

Visi Pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 

yaitu: “Kepulauan Riau Berbudaya, Maju dan Sejahtera”, dengan misi 

yang ditempuh yaitu:  

1. Mewujudkan masyarakat kepulauan riau yang memiliki kepribadian 

dan berakhlak mulia.  

2. Menciptakan sumber daya manusia kepulauan riau yang berkualitas 

pendidikan, memiliki etos kerja dan produktivitas yang tinggi.  

3. Meningkatkan daya saing daerah agar mampu melaksanakan 

pembangunan dalam perekonomian nasional dan global khususnya 

dalam bidang industri pengolahan, perikanan dan kelautan serta 

pariwisata.  

4. Mewujudkan masyarakat kepulauan riau yang dapat memenuhi 

seluruh kebutuhan dasar hidupnya secara layak.  

5. Mewujudkan provinsi kepulauan riau sebagai salah satu pusat 

pertumbuhan ekonomi nasional dalam bidang industri pengolahan, 

perikanan dan kelautan serta pariwisata.  

VISI 

    Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah 

dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau 

kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa 

jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi 

Kepulauan Riau periode 2016-2021 adalah:  

 
”Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang 

Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan  Unggul di 

Bidang Maritim” . 
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Kata kunci dari visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 meliputi : 

1. Sebagai Bunda Tanah Melayu 

Mengandung arti bahwa Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap 

menjadi wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni budaya 

melayu dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai adat dan budaya melayu 

tersebut dilestarikan agar tidak pudar terpengaruh oleh budaya luar. 

2. Sejahtera 

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti 

aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam 

gangguan, kesukaran, dsb). Masyarakat sejahtera dapat diartikan secara 

luas yaitu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya 

(pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan, dan jaminan 

sosial).  

3. Berakhlak Mulia 

Berakhlak mulia mengandung arti bahwa diharapkan masyarakat Provinsi 

Kepulauan Riau telah dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas 

masyarakat melayu dimana Agama Islam menjadi sumber utama 

referensinya dengan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Kuasa, dan bagi masyarakat selain Islam juga dapat 

melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tercipta kerukunan antar 

umat beragama. 

4. Ramah Lingkungan 

Ramah lingkungan mengandung arti bahwa wilayah Provinsi Kepulauan 

Riau diharapkan menjadi wilayah dengan lingkungan yang bersih, sehat, 

asri, dan nyaman sehingga perlu didukung dengan sistem pengelolaan 

lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang baik, pemanfaatan 

ruang yang memenuhi aspek daya dukung lingkungan dilengkapi ruang 

terbuka hijau yang memadai. 

5. Unggul di Bidang Maritim 

Unggul di bidang maritim diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dicita-

citakan memiliki keunggulan pada sektor kemaritiman, sehingga mampu 

mewujudkan tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu: meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan 

masyarakat pesisir Provinsi Kepulauan Riau; menghasilkan produk dan 

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=sentosa&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=dan&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=makmur&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=selamat&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=terlepas&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=segala&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=macam&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=gangguan&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=kesukaran&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
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jasa kelautan yang berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat Kepri, Indonesia, dan ekspor; meningkatkan kontribusi 

sektor kelautan bagi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (PDRB, nilai 

ekspor, dan PAD) secara signifikan; Menciptakan lapangan kerja dalam 

jumlah cukup besar; meningkatkan kesehatan dan kecerdasan rakyat 

melalui peningkatan konsumsi ikan, seafood, dan produk perikanan; dan 

Memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya 

kelautan. 

 

5.1 Misi  

Dalam rangka mewujudkan visi ”Terwujudnya Kepulauan Riau 

sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, 

Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”, misi yang 

ditempuh sebanyak 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut. 

1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, 

berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.  

2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur 

berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar 

kabupaten/kota.  

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme 

Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.  

4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan 

masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS).  

5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata,  

pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan 

mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan 

pangan.  

6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal 

(investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.  

7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan 

dengan memanfaatkan bahan baku lokal.  

8. Meningkatkan  daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.  

9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, 
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aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta 

penyelenggaraan pelayanan publik yang  berkualitas.  

 

Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Provinsi Kepulauan Riau 

sampai dengan tahun 2021 dikelompokkan sesuai dengan Misi sebagai berikut. 

 

Misi1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, 
demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah 
payung budaya Melayu. 

  
1. Melestarikan nilai-nilai dan seni budaya melayu guna mewujudkan 

masyarakat kepulauan riau yang berkepribadian dan Berakhlak Mulia, 

dengan sasaran: 

a. Meningkatnya kelestarian nilai-nilai dan seni budaya melayu sebagai 

kekayaan budaya daerah. 

b. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama.  

2. Meningkatkan keamanan, ketenteraman, ketertiban, kerukunan, dan 

nasionalisme di masyarakat, dengan sasaran: terciptanya lingkungan yang 

aman, tenteram, tertib dan kondusif serta meningkatnya jiwa nasionalisme 

masyarakat. 

 

Misi 2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan 
infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan 
keterhubungan antar kabupaten/kota.  

 

1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterhubungan antar wilayah 

dan antar pulau untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata, 

dengan sasaran:  

a. Terhubungnya antar pulau dan antar kabupaten/kota di wilayah 

provinsi.  

b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan Provinsi.  

2. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pengairan untuk mendukung 

produktivitas pertanian, dengan sasaran: meningkatnya fungsi sarana 

prasarana pengairan (irigasi). 

3. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar masyarakat agar 

dapat hidup secara layak, dengan sasaran:  
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a. Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi dan air bersih/minum. 

b. Meningkatknya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan 

dikawasan perkotaan dan perdesaan. 

c. Meningkatnya rasio elektrifikasi. 

 

Misi 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan 
profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya 
saing tinggi.  

 

1. Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia agar berpendidikan, berprestasi 

dan berdaya saing, dengan sasaran:  

a. Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan 

Kepastian pendidikan.  

b. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga. 

2. Meningkatkan calon tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing serta 

terpenuhi hak dan perlindungannya, dengan sasaran: meningkatnya 

kualitas, daya saing dan penempatan tenaga kerja, serta perlindungan 

terhadap tenaga kerja. 

  

Misi 4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, 
pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).  

 

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan 

yang terjangkau dan berkualitas, dengan sasaran:  

a. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak, pengendalian 

penyakit menular dan tidak menular. 

b. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan. 

2. Menurunkan angka kemiskinan baik di wilayah perdesaan maupun 

perkotaan, dengan sasaran: Menurunnya persentase penduduk miskin. 

3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, dengan sasaran: 

Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat dan kelembagaan 

masyarakat perdesaan. 

4. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, 

dengan sasaran: Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam 

pembangunan  
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5. Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, 

dengan sasaran: Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah 

kesejahteraan sosial. 

 

Misi 5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, 
pariwisata,  pertanian untuk mendukung percepatan 
pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar 
wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan 

  

1. Meningkatkan produksi perikanan, budidaya, perikanan tangkap, dan hasil 

olahan perikanan, dengan sasaran: Meningkatnya produksi perikanan dan 

hasil olahan perikanan. 

2. Meningkatkan kunjungan wisata baik nusantara maupun mancanegara 

dengan sasaran: Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan 

mancanegara. 

3. Meningkatkan Produksi Pertanian, perkebunan dan peternakan guna 

memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan sasaran: Meningkatnya produksi 

pertanian, perkebunan dan peternakan. 

4. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat secara merata di seluruh 

kabupaten/kota dengan sasaran: Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan 

konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman serta 

terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah. 

5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan wilayah perbatasan dengan 

sasaran: Meningkatnya pembangunan wilayah perbatasan. 

 

Misi 6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan 
penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, 
kecil dan menengah.  

 

1. Meningkatkan minat dan realisasi investasi di provinsi Kepulauan Riau, 

dengan sasaran: Meningkatnya realisasi investasi domestik dan investasi 

asing, pelayanan perijinan, serta kebijakan yang menjamin kepastian hukum 

bagi pelaku usaha. 

 
2. Meningkatkan kemandirian dan daya saing koperasi dan UKM sebagai usaha 

ekonomi rakyat, dengan sasaran: Meningkatnya kualitas dan kuantitas 

koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. 
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Misi 7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan 
perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.  

 

1. Meningkatkan ekspor dan produktivitas industri berbahan baku lokal, 

dengan sasaran:  

a. Meningkatnya kuantitas dan omset produksi industri pengolahan 

berbasis bahan baku lokal.  

b. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan sarana prasarana 

perdagangan, serta pengamanan perdagangan.  

 

Misi 8. Meningkatkan  daya dukung, kualitas dan kelestarian 
lingkungan hidup.  

 

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan dan pelestarian 

hutan, perluasan RTH dan penanganan lahan kritis secara berkelanjutan, 

dengan sasaran:  

a. Berkurangnya kerusakan lingkungan, terkelolanya hutan dan laut 

secara lestari, meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik di 

wilayah perkotaan, dan berkurangnya lahan kritis secara 

berkelanjutan. 

2. Menjaga Kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang 

berkelanjutan  dengan sasaran:  

a. Lestarinya sumber daya kelautan dan perikanan. 

b. Menurunnya kasus Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing 

 

Misi 9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, 
akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan 
etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang  
berkualitas.  

 

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur, dengan sasaran: 

Meningkatnya kemampuan, profesionalitas dan etos kerja aparatur 

pemerintah 

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis 

teknologi informasi, dengan sasaran:  

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan informasi 

publik, dan penerapan e-government.  

http://mukhtar-api.blogspot.com/2008/06/mengenal-illegal-unreported-dan.html
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b. Meningkatnya pelayanan perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau. 

c. Meningkatnya tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan 

persandian (aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian 

dan/atau nir-sangkal). 

3. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas perencanaan 

pembangunan daerah, dengan sasaran:  

a. Meningkatnya prestasi kinerja pemerintah provinsi Kepulauan Riau.  

b. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan. 

4. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan, 

dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah 

provinsi dan kabupaten/kota, dengan sasaran: Meningkatnya pendapatan 

daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), 

APBD, dan LPP APBD Provinsi dan kabupaten/kota yang tepat waktu dan 

akuntabel. 

 

 
D. GAMBARAN APARATUR PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
A.  Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen terpenting bagi 

organisasi, berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan 

misi serta tujuan organisasi. Mengingat begitu pentingnya SDM, maka 

manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana 

dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang 

maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Hal ini karena 

keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh orang-orang atau SDM yang 

bekerja di dalamnya. 

Adapun jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Riau berjumlah 2.726 orang dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 3. 
Daftar PNS Provinsi Kepulauan Riau  

Berdasarkan Eselonering 
Per Oktober 2016 

No Eselonering Jumlah Ket 

1 Eselon I.b 1  

2 Eselon II.a 32  

3 Eselon II.b 10  

4 Eselon III.a 196  

5 Eselon III.b 11  

6 Eselon IV.a 535  

7. Non Eselonering 1.940  

Jumlah Total 2.724  

 
Jumlah pegawai sebagaimana tersebut di atas masih belum 

memenuhi kebutuhan tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Riau, maka dari itu dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai terutama 

unsur pegawai non eselonering selain melalui penerimaan pegawai, 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan penambahan pegawai 

tidak tetap yang sistem penggajiannya bersumber dari APBD Provinsi 

Kepulauan Riau. 
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BAB II 
KEMAJUAN, PERMASALAHAN DAN KONDISI YANG DIHARAPKAN 

REFORMASI BIROKRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU  

 
A. CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

  

Pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi Kepulauan Riau pada periode 

2012-2015 ditujukan untuk mencapai sasaran yaitu : 

1. Terbentuknya organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tepat 

fungsi dan tepat ukuran. 

2. Terwujudnya mekanisme kerja/ prosedur (SOP) yang efektif dan efisien 

dalam sistem manajemen di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Riau. 

3. Terjadinya peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

4. Terwujudnya profesionalisme dan disiplin SDM aparatur yang didukung 

oleh sistem rekruitmen yang transparan berbasis kompetensi. 

5. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih, berwibawa, dan 

bebas KKN 

 

Pencapaian sasaran dalam periode 2012-2015 merupakan sebagai 

tonggak sejarah reformasi yang akan dijadikan dasar untuk melakukan review 

terhadap kinerja pelaksanaan program yang akan sangat bermamfaat untuk 

meneruskan reformasi birkrasi tahapan berikutnya . 

Berikut kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi Kepulauan 

Riau tahun sesuai Roadmap reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 

2012-2015 : 

 

1. CAPAIAN BIDANG PENATAAN ORGANISASI. 

Dalam bidang kelembagaan beberapa pencapaian yang sudah dilaksanakan 

sebagai berikut : 

 Pembentukan lembaga PTSP, telah berhasil memindahkan beberapa 

urusan strategik perizinan bernaung di satu Instansi. 

 

 



 
 

R o a d m a p  R e f o r m a s i  B i r o k r a s i  P r o v i n s i  K e p r i  
 

Page 15 

 Penataan uraian tugas dan fungsi SKPD Provinsi Kepulauan Riau. 

 Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi 

fungsi 

 

2. CAPAIAN BIDANG PENATAAN TATA LAKSANA 

 Telah disusun dan diterapkan pola hubungan kerja pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau 

 Sudah tersusun SOP administrasi dan Sop teknis  

 Tersusun peraturan Gubernur tentang pakaian dinas 

 Tersusun peraturan Gubernur tentang tata naskah dinas 

 Sudah memiliki rencana pengembangan e-goverment di lingkungan 

instansi 

 Adanya kebijakan pemerintah daerah tentang keterbukaan informasi 

publik  

 Sudah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik 

 

3. CAPAIAN BIDANG PENATAAN  SDM APARATUR 

 Dalam perencanaan kebutuhan pegawai Pemerintah daerah telah 

memiliki analisa jabatan dan analisa beban kerja 

 Telah dilakukan perhitungan kebutuhan pegawai kepada seluruh unit 

kerja 

 Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas 

KKN melalui sistem CAT. 

 Dalam rangka pengembangan pegawai berbasis kompetensi Provinsi 

Kepulauan Riau telah memiliki standar kompetensi jabatan Esselon II  

 Telah dilaksanakan asesment bagi Pejabat Esselon II, III dan IV di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 

 Telah dilaksanakan seleksi terbuka dalam pemilihan jabatan pimpinan 

tinggi 

 Telah dilaksanakan diklat struktural sebanyak 599 PNS dan diklat 

fungsional sebanyak 259 PNS 

 Telah dilaksanakan evaluasi jabatan dengan hasil tersusunnya informasi 

faktor jabatan, peta jabatan dan kelas jabatan pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau. 
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 Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan dan 

dapat diakses oleh pegawai 

 

4. CAPAIAN BIDANG PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN 

 Dalam rangka harmonisasi penataan peraturan perundang-undangan 

telah dilakukan indentifikasi, pemetaan dan revisi terhadap 

perundangan yang tidak harmonis 

 Adanya sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-

undangan yang mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah 

akademik dan paraf koordinasi. 

 

5. CAPAIAN BIDANG PELAYANAN PUBLIK 

 Telah ditetapkan produk hukum penyelenggaraan  pelayanan publik 

yaitu peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik 

 Telah dibentuk kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu 

 Proses akreditasi Rumah Sakit Provinsi  

 

6. CAPAIAN BIDANG PENGAWASAN 

 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Riau mencapai Wajar Tanpa Pengecualian selama 5 (lima) tahun 

berturut-turut. 

 

7. CAPAIAN BIDANG AKUNTABILITAS 

 Nilai Evaluasi SAKIP Provinsi Kepulauan Riau meraih nilai B 

 Telah ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Sistem 

Akuntabilitas Provinsi Kepulauan Riau 

 Telah diterapkan monitoring capaian kinerja melalui sistem      e-sakip 

 

8. CAPAIAN BIDANG MIND SET DAN CULTURE SET 

 Ditetapkan nilai-nilai budaya kerja Provinsi Kepulauan Riau 

dengan motto : SIGAP 

 

 

 



 
 

R o a d m a p  R e f o r m a s i  B i r o k r a s i  P r o v i n s i  K e p r i  
 

Page 17 

B. PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

Pelaksanaan Refomasi Birokrasi pada periode 2012-2015 masih menyisakan 

berbagai tantangan kedepan  yang secara bertahap dan terus menerus harus 

diperbaiki. Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki 

melalui pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai berikut : 

 1. Persoalan Penataan Kelembagaan 

  - Masih terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar satuan 

perangkat daerah. 

- Masih kurangnya kapasitas dan budaya kerja aparatur dalam 

pelaksanaan tugas pokok OPD sesuai dengan kewenangan, 

- Masih sulitnya melakukan rightsizing OPD dan evaluasi kualitas beban 

kerja OPD 

- Pengendalian Organisasi Kabupaten/Kota belum berjalan maksimal.  

- Kelembagaan staf ahli yang dibentuk belum didukung dengan sarana 

yang memadai serta penempatan staf ahli tidak didasari kompetensi yang 

memadai 

 

 2. Persoalan Penataan Tatalaksana 

  - Belum ditetapkan bisnis proses pemerintah provinsi kepulauan Riau 

- Belum semua OPD menyusun dan menerapkan SOP administrasi 

pemerintahan dan SOP teknis 

- Tata naskah dinas belum didukung dengan penerapan IT 

- Belum ditetapkan ketentuan teknis tentang standarisasi sarana dan 

prasarana 

- Belum adanya inter koneksi antar OPD 

 

 3. Persoalan Penataan SDM Aparatur 

  - Belum ditetapkannya kebijakan tentang analisa kebutuhan PNS dan 

kualifikasi 

- Penempatan PNS belum proporsional dan profesional 

- Belum optimalnya pemamfaatan dan penggunaan  sistem informasi 

pegawai yang akurat, transparan dan akuntabel dimana pada saat ini 

masih bersifat data kepegawaian. 
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- Belum adanya pola karir ASN secara nasional, sehingga perencanaan, 

pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia belum dapat 

dibentuk grand design dan road map pengembangan pegawai 

- Masih rendahnya tingkat disiplin pegawai 

- Tambahan penghasilan atau tunjangan belum berdasarkan kinerja PNS 

sehingga kurang memicu peningkatan kualitas kinerja PNS. 

- Program diklat belum berdasarkan analisa kebutuhan diklat. 

- Masih belum maksimalnya atau kurangnya pengetahuan pegawai tentang 

pemanfaatan jabatan fungsional  

- Belum optimalnya penilaian kinerja individu dan organisasi dalam rangka 

penerapan reward dan punishment. 

 

 4. Persoalan Penataan Peraturan Perundang-undangan 

- Masih minimnya peraturan perundang-undangan dalam  rangka 

mewujudkan daerah otonom berbasis maritim 

- Prioritas penyusunan produk hukum daerah masih dapat berubah. 
 

 5 Persoalan pelayanan publik 

- Belum semua OPD mentetapkannya Standar pelayanan  

- Belum semua unit pelayanan  melaksanakan pelayanan didukung IT. 

- Survey IKM belum dilakukan secara periodik. 

- Belum tersedianya mekanisme penanganan pengaduan masyarakat. 

 

 6.  Persoalan penguatan akuntabilitas 

- Komitmen pimpinan masih rendah dalam implementasi SAKIP dan 

manajemen kinerja 

- Banyaknya format pertanggungjawaban/ pelaporan Pemerintah daerah. 

- Masih lemahnya perencanaan anggaran berbasis kinerja 

 

 7. Persoalanan Peningkatan pengawasan 

- Belum maksimalnya penerapan SPIP oleh setiap SKPD. 

- Belum terbentuknya Tim penanganan pengaduan masyarakat atas 

tindak pidana korupsi. 

- Kurang profesionalnya aparatur pengawas 

- Belum Berjalannya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas 

korupsi 
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 8 Persoalan manajemen Perubahan 

- Pola pikir dan mentalitas di jajaran administrasi yang terpaku pada 

rutinitas, tidak peka terhadap tantangan dan peluang. 

- Sikap mental dan pola pikir yang seharusnya lebih menekankan pada 

upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai agen 

pelayanan publik, ternyata belum dapat dilakukan secara efektif di 

dalam perencanaan kegiatan hanya berorientasi pada output, bukan 

pada outcome untuk diaplikasikan dimasyarakat. Sehingga 

kecenderungan yang terjadi adalah lemahnya komitmen untuk 

akuntabel terhadap masyarakat atau pengguna jasa. 

 

C.  KONDISI YANG DIHARAPKAN 

 

Secara nasional reformasi birokrasi dalam jangka panjang ingin 

mewujudkan birokrasi kelas dunia, sehingga akan bisa mewujudkan tata 

pemerintah yang professional, berintegritas serta menjadi pelayan masyarakat 

dan abdi Negara. Profesionalitas aparatur akan memberikan kontribusi konkrit 

terhadap pencapaian kinerja pemerintah dan pembangunan.  

Berdasarkan data capaian dan kelemahan yang ada di sisi birokrasi 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di atas, maka kondisi yang diinginkan 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui program reformasi birokrasi tahun 

2016-2021 sebagai berikut  : 

 

1. Penataan Kelembagaan  

- Menyempurnakan organisasi sehingga tepat fungsi dan tepat ukuran 

melalui restrukturisasi 

- Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar organisasi 

perangkat daerah 

- Meningkatkan kinerja aparatur melalui penyesuaian uraian tugas dan 

fungsi sesuai dengan kewenangan OPD sesuai Undang-undang Nomor 

23 tahun 2014 
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- Meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan pada masing-

masing bidang pembangunan 

- Meningkatkan koordinasi dalam rangka pengendalian organisasi 

Kabupaten/ Kota. 

 

2. Penataan Tatalaksana 

- Peningkatan ketatalaksanaan pemerintahan secara akurat melalui 

penyiapan bisnis proses dan penerapan dokumen SOP, 

- Menyederhanakan sistem proses dan prosedur kerja dengan 

menerapkan e-government berbasis web yang jelas, efektif, efisien, 

terukur, transparan menuju paperless  dan sesuai dengan prinsip-

prinsip good governance.  

- Meningkatnya kualitas tata hubungan kerja Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau 

- Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa 

 

3. Penataan Peraturan Perundang-undangan 

- Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh 

peraturan yang tidak harmonis 

- Membenahi dan menyempurnakan/ menyederhanakan peraturan 

melalui deregulasi dan regulasi yang lebih tertib, adanya jaringan 

informasi produk hukum. 

- penyiapan tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan 

yang profesional dan kompeten. 

 

4. Penataan Sumber daya manusia aparatur 

- Penyempurnaan persyaratan jabatan dan kualifikasi pegawai dalam 

bentuk analisis jabatan, standar kompetensi dan evaluasi jabatan, serta 

strategi penempatan sesuai dengan kualifikasi dan persyaratannya 

menggunakan metode assesment individu berbasis kompetensi; 

- Redistribusi pegawai disesuaikan dengan formasi dan penempatan 

pegawai sesuai dengan kompetensi; 

- Pemanfaatan dan penggunaan sistem informasi pegawai berbasis web 

yang ada 
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- Tersusunnya dan diterapkannya Pola Karier ASN; 

- Diterapkannya e-disiplin dan e-kinerja dalam rangka peningkatan 

disiplin dan kinerja pegawai yang mengarah pada remunerasi; 

- Meningkatnya Perencanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis 

kompetensi yang terintegrasi dengan pola pikir dan pengembangan 

karir dengan target peningkatan SDM meniti karir di jabatan fungsional; 

-   Meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan manajemen 

kinerja individu untuk mengindentifikasi dan meningkatkan kompetensi 

SDM aparatur 

 
 

5. Peningkatan Pengawasan 

- Meningkatnya kapasitas APIP; 

- Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, 

Profesional dan sinergis 

- Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur; 

 

- Meningkatnya penyelenggaran pemerintah yang bersih dengan 

menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam rangka 

mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). 

 

6. Penguatan Akuntabilitas 

- Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan 

kinerja yang terintegrasi; 

- Meningkatkan perencanaan kinerja yang berfokus pada pemangku 

kepentingan dan pelanggan, dan berorientasi pada hasil; 

- Meningkatkan peringkat LAKIP Provinsi Kepulauan Riau menjadi baik; 

 

 

7. Pelayanan publik 

- Menyempurnakan standar pelayanan sebagai indikator peningkatan 

manajemen proses instansi melalui review dan penyusunan serta 

penyempurnaan secara berkala dan berkelanjutan; 

- Meningkatnya pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan untuk 

memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. 

- Meningkatkan penerapan keterbukaan informasi publik 
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8. Pola Manajemen Perubahan 

Meningkatnya budaya kerja yang efisien, nilai-nilai kerja dan perilaku 

yang positif melalui kegiatan pemberian/ peningkatan motivasi, penerapan 

kode etik PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan pencontohan/ 

keteladanan pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

Melalui perubahan yang dilakukan tersebut, diharapkan tercipta 

birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang profesional, inovatif, 

kreatif, dan unggul, SDM aparatur yang berintegritas, berkinerja tinggi, 

bersih dan bebas KKN, memberikan pelayanan prima, netral, sejahtera, 

dan berdedikasi tinggi, serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode 

etik aparatur negara. 

 

D. UKURAN KEBERHASILAN 

  

Untuk melihat keberhasilan upaya pencapaian sasaran reformasi birokrasi 

Provinsi Kepulauan Riau, ditetapkan ukuran keberhasilan setiap program 

Reformasi birokrasi dengan indikator-indikator sebagaimana tabel berikut : 

 

Tabel 4 
Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi 

Provinsi Kepulauan Riau 
 

NO 
 

PROGRAM 
RB 

 
HASIL YANG 

DIHARAPKAN 

 
INDIKATOR 

TARGET 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Penataan 

Kelembagan 

Terwujudnya  

organisasi 
pemerintah 

Provinsi 

Kepulauan 
Riau yang 

tepat fungsi 
dan tepat 

ukuran 

Persentase 

OPD Prov 
Kepri  yang 

tertata 

kelembaga
annya 

82 89 92 95 95 95 

Persentase 

Organisasi 
kab/Kota 

yang telah 
dievaluasi 

85 100 100 100 100 100 

2 Penataan 

Tata Laksana 

Terwujudnya 

Tata Laksana 

Pemerintahan 
yang 

terstandarisasi 
dan 

berorientasi 

pelayanan 
publik 

 

Persentase 

OPD yang 
telah 

memiliki 
dokumen 

SOP 

 

71 

 

79 

 

79 

 

91 

 

95 

 

100 

Nilai e- 
goverment 

  

 
1,5 

 
1,7 

 
2 

 
2,1 

 
2,2 

 
2,3 
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NO 
 

PROGRAM RB 

 

HASIL YANG 
DIHARAPKAN 

 
INDIKATOR 

 

TARGET 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

3 Penataan 

SDM aparatur 

Terwujudnya 

penataan 
manajemen 

sumber daya 
aparatur 

Provinsi 

Kepulauan Ria 

Persentase 

OPD yang 
telah 

memiliki  
dokumen 

analisa 

jabatan 
sesuai 

ketentuan 
(%) 

66 76 87 92 95 95 

 Per 

sentase 
jabatan 

strukural 

yang telah 
disusun  

standar 
kompetensi 

sesuai 

ketentuan 
 

50 70 80 90 100 100 

 Persentase 

OPD yang 
telah 

memiliki   
dokumen 

evaluasi 

jabatan 
sesuai 

ketentuan 

58 71 82 92 92 95 

 Meningkatnya 
kemampuan, 

profesionalitas 
dan etos kerja 

aparatur 

pemerintah 

Persentase 
pejabat 

Pimpinan 
Tinggi yang 

memenuhi 

syarat 
jabatan 

80,8 100 100 100 100 100 

 Persentase 

ASN 
mengikuti 

Diklat 
sesuai AKD 

minimal 5 

hari 

8,5 19,6 25,2 31,8 36,4 36,4 

 Persentase 
penurunan 

jumlah kasus 
indisiplener 

pegawai 

5,1 4,9 4,7 4,4 4 3,2 

4 Peningkatan 
Pelayanan 

publik 

Meningkatkan 
kualitas 

pelayanan 

publik 
 

 
 

Nilai 
keterbukaan 

informasi 

publik 
 

 
 

59,5 62 63,5 65 65 67,5 
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Persentase 

OPD yang 

memiliki dan 
menerapkan 

standar 
pelayanan 

55 66 74 81 92 95 

Hasil Survey 

Kepuasan 
Masyarakat 

Baik Baik Baik Baik Baik Baik 

5 

 

 

Penguatan 

Pengawasan 

Meningkatkan 

Sistem 

Pengawasan 
Internal dan 

Pengendalian 
Kebijakan 

Daerah dalam 
rangka 

mendorong 

penerapan 
Good 

Governance 
pada 

Pemerintah 

Provinsi 
Kepulauan 

Riau 
 

Persentase 

Penyelesaia

n Kerugian 
Daerah 

50 55 60 70 80 85 

Opini WTP WTP 
 

WTP WTP WTP WTP WTP 

Level 

Kapabilitas 

APIP Provinsi 
Kepulauan 

Riau 

2 3 3 3 3 3 

   Persentase 

Jumlah 
Wajib 

LHKPN, 

LHKASN, 
LP2P yang 

melapor 

60 70 80 90 95 100 

   Persentase 
penggunaan 

e-
procurement 

terhadap 

belanja 
pengadaan 

70 75 75 80 80 85 

   Kategori 

Evaluasi RAD 
PPK pada 

Pemerintah 
Provinsi Kep 

Riau 

Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau 

6 Penataan 

peraturan 
perundangan 

Tersedianya 

produk hukum 
Provinsi yang 

tidak 
bertentangan 

dengan 
peraturan 

perundangan 

yang lebih tinggi, 
kepentingan 

umum dan/atau 
kesusilaan 

 

Persentase 

produk 
hukum 

Provinsi 
yang sesuai 

dengan 
peraturan 

Perundang-

undangan 

100 100 100 100 100 100 
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7 Peningkatan 

akuntabilitas 

Meningkatnya 

prestasi kinerja 

pemerintah 
provinsi 

Kepulauan Riau 

Nilai Evaluasi 

Sakip 

Provinsi 
Kepulauan 

Riau 

70 73 75 76 78 80 

Persentase 
OPD yang 

mendapat 
nilai SAKIP 

"B" 

75 80 85 90 95 100 

Peringkat 

LPPD 
provinsi 

10 

besar 

10 

besar 
10 

besar 
10 

besar 
10 

besar 
10 

besar 

8 Manajemen 

Perubahan 

Mengubah 

secara 
sistematis 

sistem dan 
mekanisme 

kerja 

organisasi 
serta pola pikir 

dan budaya 
kerja menjadi 

lebih baik 

Persentase 

pemahaman 
dan 

kesamaan 
persepsi 

terhadap 

reformasi 
birokrasi 

60 65 70 75 80 90 
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BAB III 

ARAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
A. ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

Dalam rangka mewujudkan visi ”Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai 

Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan 

Unggul di Bidang Maritim”, misi yang ditempuh sebanyak 9 (sembilan) misi, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, 

berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.  

b. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur 

berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar 

kabupaten/kota.  

c. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme 

Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.  

d. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan 

kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).  

e. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata,  

pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan 

mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan 

pangan  

f. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal 

(investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.  

g. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan 

dengan memanfaatkan bahan baku lokal.  

h. Meningkatkan  daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.  

i. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, 

aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta 

penyelenggaraan pelayanan publik yang  berkualitas. 
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Sesuai misi ke-9 RPJMD 2016-2021 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tersebut 

diatas dengan strategi sebagai berikut : 

- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur, dengan sasaran: 

Meningkatnya kemampuan, profesionalitas dan etos kerja aparatur 

pemerintah 

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis 

teknologi informasi, dengan sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan 

publik, pengelolaan informasi publik, dan penerapan e-government.  

- Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas perencanaan pembangunan 

daerah, dengan sasaran:  

a. Meningkatnya prestasi kinerja pemerintah provinsi Kepulauan Riau.  

b. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan. 

- Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan, dan 

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah provinsi 

dan kabupaten/kota, dengan sasaran: Meningkatnya pendapatan daerah, 

dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), APBD, dan 

LPP APBD Provinsi dan kabupaten/kota yang tepat waktu dan akuntabel. 

 

B. AGENDA PRIORITAS 2016-2021 

 Memperhatikan berbagai capaian  pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih 

dihadapkan pada sejumlah kondisi yang secara objektif  dapat menghambat  

terlaksananya tugas dan fungsi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang  

diurai sebagai berikut :  

NO ASPEK KONDISI OBJEKTIF 

1 Penataan 

Kelembagaan 

Pengembangan struktur organisasi Provinsi 

Kepulauan Riau yang lebih tepat fungsi tepat ukuran 

2 Penataan 

Tatalaksana 

1. Perlu penyiapan proses bisnis dan pola hubungan 

kerja 

2. Peningkatan ketersediaan dan penerapan SOP 

3. Peningkatan dan pengintegrasian berbagai sistem 

aplikasi e-goverment 
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NO ASPEK KONDISI OBJEKTIF 

3. Penataan 

Manajemen 

Sumber Daya 

Manusia 

1. Peningkatan ketersediaan dokumen analisa 

jabatan, analisa beban kerja dan standar 

kompetensi serta evaluasi jabatan 

2. Pelaksanaan asessment pejabat struktural dan 

penempatan jabatan struktural sesuai kompetensi 

3. Pengembangan sistem penilaian kinerja dikaitkan 

dengan pemberian tunjangan 

4. Peningkatan profesionalisme pegawai melalui 

partisipasi diklat dan magang 

5. Pengembangan database pegawai secara 

komperehensip. 

6. Penataan Pegawai berdasarkan formasi 

7. Penguatan jabatan fungsional  

4. Pengawasan 1. Peningkatan sistem pengawasan internal 

2. Penerapan Zona Integritas 

3. Penerapan Wistleblower system 

4.  Mempertahankan opini BPK Wajar Tanpa 

Pengecualian terhadap laporan Keuangan Provinsi 

Kepulauan Riau 

5. Penguatan 

Akuntabilitas 

1. Penguatan perencanaan kinerja  

2. Penerapan sistem e-Sakip 

3. Penjabaran target kinerja organisasi/unit kerja 

secara berjenjang sampai tingkat individu 

4. Penguatan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

kinerja dan anggaran di unit kerja;  

6. Penerapan 

Pelayanan publik 

1. Peningkatan kepatuhan dalam pelaksanaan UU 

Nomor 25/2009  

2. Peningkatan pengelolaan pengaduan masyarakat 

3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 

4. Inovasi Pelayanan publik 
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NO ASPEK KONDISI OBJEKTIF 

7. Peraturan 

Perundang-

undangan 

Review kebijakan daerah yang sudah tidak relevan 

 

8. Pola fikir dan 

Budaya Kerja 

1. Internalisasi nilai-nilai budaya SIGAP (Santun, 

Integritas, Akuntabel dan Profesional) 

2. Peningkatan komunikasi dalam pelaksanaan RB 
 

 

C. SASARAN REFORMASI BIROKRASI 

 Sasaran reformasi birokrasi sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB   

Nomor : 11 Tahun 2015 menyatakan bahwa pembangunan di sub bidang 

aparatur negara diarahkan pada tiga sasaran pembangunan (Sasaran reformasi 

birokrasi sesuai dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara 

sebagaimana dituangkan dalam Peraturan presiden Nomor 2 Tahun 2015 

tentang RPJMN 2015-2019) yang akan digunakan sebagai sasaran reformasi 

birokrasi, yaitu : 

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel 

2. Birokrasi yang efektif dan efisien 

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas 

 

1. Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel 

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi : 

a. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif 

b. Penerapan pengawasan yang independen, profesional dan sinergis 

c. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antar sistem akuntabilitas 

keuangan dan kinerja 

d. Peningkatan fairness, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan 

barang dan jasa  

2. Birokrasi yang Efektif dan Efisien 

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi : 

a. Penguatan agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas 

implementasinya 
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b. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat 

fungsi dan sinergis 

c. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif dan 

berbasis e-goverment 

d. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis 

merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat. 

e. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif 

f. Peningkatan kualitas kebijakan publik 

g. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk 

mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen yang tinggi dan 

transformatif 

h. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaran birokrasi 

i. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensip dan terpadu 

 

3. Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas 

a. Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan 

b. Penguatan kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik 

 

D.  QUIKS  WINS REFORMASI BIROKRASI PROVINSI  KEPULAUAN RIAU 

 

 

 

Agenda reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 

mencakup 8 (delapan) area perubahan, yaitu: organisasi, tata laksana, 

peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, 

akuntabilitas, pelayanan publik serta pola pikir dan budaya kerja. Maka dari 

delapan area perubahan tersebut dapat ditetapkan Quiks Win Reformasi 

Birokrasi provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut : 

“ Peningkatan penerapan e-goverment dalam birokrasi pemerintahan” 
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E. PENANGGUNGJAWAB REFORMASI BIROKRASI 

 

 Adapun Penanggungjawab pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan 

Riau adalah tim reformasi birokrasi Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat 

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 243.a Tahun 2012 tanggal 27 

Februari 2012, secara lengkap sebagai berikut: 

Tim Pengarah : 

Ketua  : Gubernur Kepulauan Riau 

Wakil Ketua : Wakil Gubernur Kepulauan Riau 

Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi  Kepulauan Riau 

Anggota : 1. Staf Ahli Gubernur  bidang  Pemerintahan dan hukum 

  2. Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi dan Pembangunan 

  3. Staf Ahli Gubernur bidang Sosial kesejahteraan rakyat dan 

Pengembangan SDM 

Tugas Tim Pengarah : 

1. Memberikan arahan pelaksanaan reformasi birokrasi. 

2. Menetapkan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi. 
 

Tim Pelaksana: 

Ketua         :Sekretaris Daerah Provinsi  Kepulauan Riau 

Sekretaris        :Kepala Biro Organisasi Setda  Provinsi Kep Riau  

Pelaksana Harian : -Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat      - 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan  

- Asisten Administrasi Umum  

Anggota : 1.  Inspektur Daerah Provinsi  Kepulauan Riau  

  2.  Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah   

Provinsi  Kepulauan Riau 

  3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 

 Provinsi Kepulauan Riau 

  4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Provinsi  Kepulauan Riau 
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Tugas Tim Pelaksana : 

Ketua  

1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim reformasi birokrasi. 

2. Menetapkan rencana kerja tim reformasi birokrasi. 

3. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan 

reformasi birokrasi. 

4. Menetapkan pembentukan kelompok kerja reformasi birokrasi. 

5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim reformasi birokrasi 

 

Sekretaris 

1. Membantu ketua dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan 

tugas tim reformasi birokrasi. 

2. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh ketua. 

 

Pelaksana harian 

1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim reformasi birokrasi. 

2. Memfasilitasi dan memotivasi tim reformasi birokrasi. 

3. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan tugas tim reformasi birokrasi. 

4. Mengkoordinasikan kelompok kerja, sekretariat tim pakar reformasi birokrasi. 

5. Merencanakan, mengajukan dan melaksanakan reformasi birokrasi. 

 

Anggota  

1. Memantau pelaksanaan program reformasi birokrasi sesuai bidang tugas 

masing-masing. 

2. Membangun komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi  

3. Mengikuti kegiatan reformasi birokrasi 
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BAB IV 
RENCANA AKSI  

REFORMASI BIROKRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
TAHUN 2016-2021 

 

A PROGRAM MIKRO REFORMASI BIROKRASI 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 11 Tahun 2015 tentang    

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, program mikro terdiri dari:  

a. Manajemen Perubahan  

b. Penguatan Sistem Pengawasan  

c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja  

d. Penguatan Kelembagaan  

e. Penguatan Tatalaksana  

f. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN  

g. Penguatan Peraturan Perundang-undangan  

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  

i. Quick Wins  
 

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam program mikro tersebut harus 

mengikuti prioritas nasional sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut: 

Program Mikro Kegiatan 

 
Manajemen 
Perubahan  
 

 
1) Pengembangan nilai-nilai     untuk  menegakan 

integritas; 
2) Pembentukan  agen perubahan    yang   dapat 

mendorong terjadinya perubahan pola pikir.  
 

 
Penguatan 
Pengawasan  

 

 
1) Pembangunan  unit    kerja    untuk  memperoleh 

predikat    menuju WBK/WBBM; 
2) Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; 
3) Pelaksanaan whistle blowing system; 
4) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; 
5) Pembangunan SPIP di lingkungan unit; 
6) Penanganan pengaduan masyarakat. 
 
 

Penguatan 

akuntabilitas 

Kinerja 

Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam 
manajemen kinerja  
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Program Mikro Kegiatan 

 
Penguatan 
Tatalaksana  

 

1) Perluasan        penerapan  e-government  yang 
terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan; 

2) Penerapan           efisiensi penyelenggaraan   
pemerintahan; 

3) Implementasi Undang-Undang  Keterbukaan Informasi 
Publik; 

4) Penerapan sistem kearsipan yang handal;  
 

 
Penguatan Sistem 
Manajemen SDM 
Aparatur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan 
kebutuhan pegawai ASN. 

2) Penyempurnaan sistem pengendalian jumlah pegawai; 
3) Perumusan kebijakan pendistribusian pegawai; 
4) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem 

rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis 
kompetensi; 

5) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi 
secara terbuka; 

6) Perumusan         dan    penetapan kebijakan 
pemanfaatan assessment center; 

7) Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja 
pegawai; 

8) Perumusan dan penetapan kebijakan reward and 
punishment berbasis kinerja; 

9) Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN; 
10) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem   

pengkaderan pegawai ASN; 
11) Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ 

pengembangan data base profil kompetensi calon dan 
pejabat tinggi ASN; 

12) Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ 
pengembangan data base profil kompetensi calon dan 
pejabat tinggi ASN; 

13) Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian 
kualitas diklat.  

 

 
Penguatan 
Peraturan 
Perundang-
undangan  

 

 
1) Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-

undangan yang sedang diberlakukan; 
2) Menyempurnakan/merubah berbagai peraturan 

perundang-undangan yang dipandang tidak relevan 
lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan 
peraturan perundang-undangan lain; 

3) Melakukan  deregulasi   untuk memangkas peraturan 
perundang-undangan yang dipandang menghambat 
pelayanan;  
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Program Mikro Kegiatan 

 
Peningkatan 
Kualitas 
Pelayanan Publik  
 

 
1) Penerapan pelayanan satu atap; 
2) Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari; 
3) Deregulasi  dalam rangka mempercepat proses 

pelayanan; 
4) Pembangunan / pengembangan  penggunaan  

teknologi informasi dalam pelayanan;  
  

Quick Wins  Percepatan pelayanan di masing-masing instansi 
pemerintah 
 

 

 

B 

 

 
 

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PROVINSI       KEPULAUAN 
RIAU TAHUN 2016-2021 
 

Berdasarkan capaian dan isu strategis yang diuraikan sebelumnya, 

dilakukan penyusunan rencana aksi yang terdiri  dari program dan kegiatan 

yang dilaksanakan pada tahun 2016-2021, sebagai berikut : (sesuai tabel 

lampiran) 
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