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PENDAHULUAN

• Bangka Belitung (Babel) merupakan Provinsi Kepulauan yang terkenal
sebagai penghasil timah, namun sungguh ironis bahwa sebagai daerah
penghasil timah yang memberi kontribusi laba sebesar Rp 101.580.000.000
tahun 2015 (673 Milyar tahun 2014) kepada Pemerintah Pusat, masih ada
problem kesejahteraan bagi masyarakat Babel

• Penambangan Timah telah terjadi beratus-ratus tahun lamanya dan telah
menjadi tradisi dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Babel. Timah
memang telah membangun kesejahteraan sebagian masyarakat namun
ekonomi timah juga sangat tergantung pada fluktuasi harga timah dunia

• Di samping ketergantungan soal fluktuasi harga timah dunia, timah juga
memberi pekerjaan rumah bagi Bangka Belitung, apalagi tahun 2016 ini
Bangka Belitung mengalami banjir besar. Banjir besar ini mau tak mau
menyebabkan banyak pihak mengaitkan soal area bekas tambang timah
(kolong)
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PENDAHULUAN

• Secara nasional, pertumbuhan ekonomi babel dari tahun 2001-2014 rata-rata
sebesar 4,9% pun berada di bawah rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi nasional
yang sebesar 5,61%. Babel punya pekerjaan rumah untuk memunculkan alternatif-
alternatif pendorong pertumbuhan ekonomi

• Babel memiliki potensi besar di bidang perkebunan. Sejarah membuktikan bahwa
sejak dahulu Babel telah dikenal VOC sebagai daerah penghasil lada dengan kualitas
yang diakui secara internasional. Lada pun pernah berjaya mensejahterakan
masyarakat Babel

• Selain produk perkebunan yang sudah dikenal seperti lada, karet, dan sawit, Babel
memiliki potensi untuk mengembangkan berbagai produk hortikultura unggulan
seperti jambu air, buah naga, jambu kristal, jamur, jambu bol, dan berbagai buah
dan sayur komersial lainnya yang tentu akan menjadi produk ekonomi andalan jika
dikembangkan secara profesional
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PENDAHULUAN

• Berdasarkan potensi bahari yang ada, sebagai provinsi dengan dua pulau
andalan, Babel memiliki potensi bahari yang mengagumkan. Dengan
bentang pantai 1200 km dan jumlah pulau 950, Babel memiliki banyak
pantai yang indah. Potensi perikanan di perairan Babel juga menyimpan
berbagai potensi produk kelautan yang menjanjikan

• Potensi bahari di Babel dapat dikembangkan baik dari sisi Pariwisata
ataupun pengembangan produksi produk kelautan yang memiliki daya saing

• Perkembangan ekonomi suatu daerah (provinsi) sangat tergantung dari
konektivitas antar daerah (Kabupaten) dalam provinsi tersebut juga koneksi
provinsi tersebut dengan daerah lain. Konektivitas ini sangat dipengaruhi
oleh pengembangan infrastruktur (Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Terminal
Angkutan Darat, dan Bandara). Oleh karena itu, fasilitas infrastruktur di
Babel, baik yang belum terbangun atau yang rusah akibat banjir besar
harus segera dibangun oleh Provinsi
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PENDAHULUAN

• Kehadiran kisah “Laskar Pelangi” di Belitung Timur menjadi sebuah berkah bagi Babel. Selain
dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh Pemerintahan Jokowi-JK juga
menyisakan problem tersendiri bagi pengembangan wisata di Pulau Bangka. Namun, inspirasi
“Laskar Pelangi” bisa menjadi pelajaran berharga, bahwa hadirnya SEJARAH dalam sebuah
tempat dapat menghadirkan dampak sistemik bagi sebuah tempat wisata. Ketimbang
pemerintah sibuk menghabiskan dana untuk belanja promosi. Artinya, brand sebuah tempat
wisata di Babel perlu dipertimbangkan untuk diperkuat dengan menghadirkan kemasan yang
lebih otentik dan historik

• Kondisi pembangunan SDM di Babel melalui jalur formal/pendidikan sekolah masih memiliki
beberapa tantangan di antaranya: fasilitas sekolah yang belum merata, kualitas guru yang
belum memadai serta akses yang tidak sama dari peserta didik terhadap pendidikan. Di sisi
lain, fasilitas layanan kesehatan di Babel secara relatif sudah cukup baik, seiring dengan
kompleksitas endemi penyakit yang bisa ditangani oleh RS. Kini, perkembangan RS berjumlah
10 RSU. Namun, terdapat beberapa tantangan paling krusial bagaimana menekan angka
kematian ibu dan bayi, penanggulangan malaria, TB Paru, HIV/AIDS, Diare dan ISPA di luar soal
Farmasi, SDM Kesehatan, Jaminan Kesehatan terhadap orang miskin

• Masyarakat babel dikenal sebagai masyarakat yang religius khas melayu.
Harmonisasi/kerukunan dan pola hidup gotong royong sangat terasa di masyarakat Babel.
Kearifan Lokal ini perlu terus dijaga melalui kegiatan pemerintah yang dilaksanakan secara
rutin maupun prakarsa swasta/masyarakat dalam rangka membangkitkan potensi SDM Babel
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“Babel Sejahtera, Provinsi Maju 
yang Unggul di Bidang Inovasi 

Agropolitan dan Bahari dengan 
Tata Kelola Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik yang Efisien dan 
Cepat Berbasis Teknologi”

VISI
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• Bidang perekonomian, pembagian zonasi ekonomi (yang diatur dalam
perda) untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Hal ini terkait
fokus pembangunan daerah melalui timah, pariwisata, perkebunan, dan
perikanan

• Bidang pertambangan, penambangan timah secara berkelanjutan dengan
menimbang lingkungan sebagai faktor utama demi menjaga keseimbangan
alam

• Bidang pariwisata, menyeimbangkan pembangunan pariwisata antara
Bangka dan Belitung dengan dukungan konektivitas antar pelabuhan

• Bidang perkebunan Mengembalikan kejayaan Lada dengan menetapkan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Provinsi Lada

• Bidang perikanan, pengelolaan hasil-hasil perikanan secara inovatif untuk
menambah daya saing dan meningkat kualitas produk

MISI
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MISI

• Bidang Pelayanan Publik, Menghadirkan pelayanan publik yang
serbahadir dan efisien sehingga dapat menjangkau masyarakat Babel
secara keseluruhan melalui pemanfaatan teknologi informasi

• Bidang Reformasi Birokrasi, Memastikan birokrat sebagai aparatur
profesional dan berinisiatif tinggi sehingga, lebih responsif dalam
menjawab kebutuhan publik dan tantangan masa depan melalui
mekanisme reward and punishment yang jelas

• Bidang Energi, Pembangunan pembangkit tenaga sekaligus energi
terbaharukan agar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa
meningkatkan pendapatan daerah dan kemandirian energi.
Sehingga, pembangunan pabrik-pabrik untuk mengelola bahan
mentah di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan
dan lainnya dapat dilakukan agar hasil-hasil alam Provinsi Kepulauan
Bangka Belirung memiliki nilai tambah dan berkualitas ekspor
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MISI

• Bidang Pendidikan, Pemerataan pendidikan untuk tingkat dasar dan menengah.
Agar jumlah peserta didik meningkat melalui program pendidikan gratis. Dan
penyelenggaraan pendidikan berkualitas lewat perbaikan infrastruktur sekolah,
pembangunan laboratorium penyediaan guru-guru berkualitas, dan lainnya.
Sementara, untuk pendidikan tinggi, meningkatkan kemampuan Universitas
Bangka Belitung dapat menjadi “World Class Research University”. Di luar hal
itu pengondisian hubungan kerja antara pemerintah dengan kampus harus
sinergis

• Bidang Kesehatan, terwujudnya pembangunan kesehatan masyarakat Bangka
Belitung melalui upaya peningkatan mutu pelayanan (SDM maupun
Infrastruktur) dan upaya pencegahan (preventif-promotif)yang lebih partisipatif
serta terukur.

• Bidang Kebencanaan, Pengalokasian anggaran tanggap bencana utamanya
kebakaran hutan dan banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan
bertanggung jawab dalam merespon dan menanggulanginya.
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PROGRAM UNGGULAN

AGROPOLITAN

• Memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka
mengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan Bangka Belitung
sehingga kejayaan Babel sebagai Provinsi Lada bisa dicapai kembali

• Membangun pusat penelitian dan pengembangan rekayasa lada maupun
produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Bangka
Belitung

• Memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di
Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian
(khususnya lada) dengan kualitas unggul

• Memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan
agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal

Dr. (Kand.) H. Erzaldi Rosman Djohan, S.E., M.M.
Calon Gubernur Prov. Kep. Bangka Belitung 2017-2022



PROGRAM UNGGULAN

BAHARI DAN PARIWISATA

• Menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional
melalui event-event seni budaya atau olahraga bernuansa bahari level
nasional/internasional seperti, Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka-
Belitung, Karnaval Budaya Serumpun Sebalai, Triathlon, Maraton, dll

• Rebranding pantai-pantai di Babel melalui desain PR yang menarik seperti
cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut dibanding lainnya

• Memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis
pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan,
listrik, air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep
waterfront city

• Memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan
pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayan-nelayan Babel,
demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk

• Mendukung pelaku usaha sektor bahari untuk mengembangkan sektor usaha
yang ramah lingkungan
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PROGRAM UNGGULAN

BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK

• Nongkrong Bareng (“Nobar”), program rutin bersama SKPD, Wakil Gubernur,
bupati/walikota untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi yang
sebelumnya tidak terjalin dengan baik. Melalui kumpul di dunia nyata (Kantor,
Restoran, Warung, dsb), dan maya (WhatsApps Groups atau BBM Groups)

• Babel sebagai provinsi dengan integrasi pelayanan publik yang memberi
kemudahan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi (smart
city)

• Menguatkan Sistem Pelayanan Publik yang mudah dan cepat, sehingga waktu
pengurusan izin dan administrasi kependudukan menjadi lebih ringkas

• Mempermudah pelayanan dengan berbagai perangkat teknologi yang
terintegrasi, seperti email, website, sosial media, aplikasi, dan lainnya

• Reformasi Birokrasi berbasis Kompetensi (meritokrasi) yaitu dengan proses
promosi jabatan di pemrov melalui fit and proper test dan lelang jabatan
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PROGRAM UNGGULAN

PEMBANGUNAN SDM

• Membangun kultur masyarakat Babel yang Bertaqwa Kepada Tuhan Yang
Maha Esa dan bermoral melalui kegiatan keagamaan bernuansa religius
seperti Babel Mengaji, Sajadah Fajar, Ruahan, dll secara rutin

• Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar-menengah di
seluruh wilayah Babel (SD-SMP-SMA)

• Meningkatkan kualitas Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai salah satu
Universitas Unggul Nasional dengan mendatangkan Professor bertaraf
internasional secara periodik sebagai dosen tamu

• Program beasiswa (S2-S3) dan pelatihan untuk para tenaga pendidik dalam
rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas guru maupun
dosen

• Menarik praktisi pendidikan kepariwisataan untuk membangun Sekolah
Tinggi Pariwisata di Babel dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM /
entepreneur bidang pariwisata di Babel
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PROGRAM UNGGULAN

EKONOMI MASYARAKAT

• Mengembangkan bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di
era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) melalui bantuan promosi (gelar
pameran UMKM), temu investor atau buyer (Business Gathering), dan
pemdampingan pelatihan kapasitas UMKM (Training)

• Memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit
pengembangan usaha

• Melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi
pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern

• Pendirian dan optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani
dan pedagang kecil untuk mencegah penghisapan para tengkulak dan
rentenir
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PROGRAM UNGGULAN

BIDANG KESEHATAN

• Peningkatan kualitas dan modernisasi fasilitas alat-alat kesehatan di
Rumah Sakit

• Kemudahan layanan kesehatan hingga biaya gratis bagi warga tidak
mampu

• Program Ambulan keliling 24 jam untuk mencegah resiko kematian
Ibu dan Bayi

• Penguatan kapasitas para tenaga kesehatan melalui training,
beasiswa (S2-S3), hingga rekrutmen tenaga-tenaga kesehatan terbaik
dengan insentif khusus untuk menunjang kinerja

• Program Babel Sehat melalui pembinaan jasmani dan rohani secara
terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Babel
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PROGRAM UNGGULAN

INFRASTRUKTUR DAN ENERGI

• Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara rutin, jalan penghubung antar
Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Gubernur harus dibangun dengan kondisi baik
sehingga arus barang, jasa, dan manusia bisa optimal

• Pembangunan pelabuhan Batu Beriga dan jembatan penghubung antara Bangka-Belitung
untuk menyeimbangakan sektor pariwisata kedua daerah

• Pembangunan Mesjid Terapung sebagai ikon baru Babel sekaligus implementasi
masyarakat melayu religius dan pengembangan sektor wisata unggulan

• Pembangunan Museum GMT di Bangka dan Belitung untuk mendokumentasikan
peristiwa alam tersebut secara lengkap sekaligus menguatkan brand babel sebagai tempat
GMT paling bersejarah

• Meningkatkan status bandara Depati Amir (Bangka Tengah) dan HAS Hanandjoedin
(Belitung) sebagai bandara udara internasional dalam rangka mendukung Provinsi Babel
sebagai destinasi pariwisata level internasional sebagaimana bandara

• Melakukan inisiasi koordinatif yang intensif antara Provinsi Babel, KemenESDM, PLN, dan
investor swasta dalam membangun PLTU sehingga PLTU di Babel bisa segera direalisasikan
untuk membangun kemandirian energi
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PROGRAM UNGGULAN

PERTAMBANGAN

• Zonasi atau wilayah khusus pengelolaan yang dibagi secara proporsional
dan berkelanjutan. Menimbang Tambang konvensional dan Tambang Rakyat
menjadi pemasukan utama bagi Babel. Maka, zonasi bagi Wilayah
Penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat

• Pembayaran dan Pengelolaan CSR Timah secara terpadu dan berkeadilan
bagi seluruh perusahaan timah yang beroperasi. Sehingga, pemanfaatannya
lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap
bencana
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