Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

BAB III
Visi dan Misi
3.1 Visi
Pembangunan daerah di Kabupaten Bandung Barat, pada tahap lima
tahun ke II Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) atau dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008-2013
menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang
belum terselesaikan, namun juga mengantisipasi perubahan yang muncul di
masa yang akan datang. Posisi Kabupaten Bandung Barat yang strategis dan
berdekatan dengan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Kota Bandung, sebagai
pusat pemerintahan provinsi Jawa Barat di metropolitan Bandung, merupakan
kawasan strategis bagi pertumbuhan nasional.
Terdapat berbagai isu global, nasional dan regional, yang perlu
dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi
pada kesejahteraan masyarakat. Masalah kemiskinan, penataan ruang dan
lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, pemerataan
kesempatan kerja, mitigasi bencana serta berbagai kesenjangan sosial perlu
menjadi bahan perhatian serius, dengan didorong penguatan kepemimpinan
yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.
Arah kebijakan pembangunan daerah, ditujukan untuk pengentasan
kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian
dan kelautan, pemerataan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan
kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur
strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing,
rehabilitasi dan konservasi lingkungan, serta penataan struktur organisasi
pemerintah daerah, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan daerah
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yang layak, serta mendorong peran dan kemandirian pemberdayaan
pemerintah desa dan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.
Dengan mempertimbangan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan
dan peluang yang ada di Kabupaten Bandung Barat, serta mempertimbangkan
budaya lokal yang hidup dalam masyarakat, maka visi yang hendak dicapai
dalam periode II Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung Barat,
adalah ”Bandung Barat Cermat” Bersama Membangun Masyarakat yang
Cerdas, Rasional, Maju, Agamis, dan Sehat Berbasis pada Pengembangan
Kawasan

Agroindustri

dan

Wisata

Ramah

Lingkungan.

Dengan

memperhatikan visi tersebut, serta memperhatikan perubahan paradigma dan
kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan
Kabupaten Bandung Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang
terjadi, baik tingkat regional maupun nasional, sehingga terwujud masyarakat
Kabupaten Bandung Barat Wibawa Mukti Kerta Raharja.
Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Bandung Barat, adalah sebagai
berikut:
·

CERDAS: Mengandung pengertian seluruh komponen sumber daya
manusia di Kabupaten Bandung Barat baik sumber daya aparatur
maupun masyarakat harus berpendidikan, berahlak mulia dan memiliki
integritas dan berdaya saing;

·

RASIONAL:

Mengandung

pengertian

di

dalam

melaksanakan

pembangunan haruslah disesuaikan dengan realitas yang ada termasuk
didalamnya pemanfaatan potensi lokal dan kemampuan sumber daya
serta harus memiliki indikator capaian kinerja yang terukur;
·

MAJU: Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu
maka Kabupaten Bandung Barat harus terus maju kedepan, mengalami
peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan;

·

AGAMIS:
menjadi

Mengandung pengertian
landasan

pengikat

bahwa

kebersamaan

keyakinan
dalam

beragama

seluruh

aspek

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
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·

SEHAT: Mengandung pengertian di setiap komponen kehidupan
bermasyarakat

baik

sumber

daya

manusia,

penyelenggaraan

pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat,
bersih, nyaman dan senantiasa berada dalam keadaan yang baik;
·

AGROINDUSTRI: Mengandung pengertian terwujudnya peningkatan
nilai ekonomis hasil produksi pertanian di Kabupaten Bandung Barat
melalui diversifikasi hasil – hasil pertanian;

·

WISATA

RAMAH

LINGKUNGAN:

Mengandung

pengertian

terwujudnya pengembangan kawasan wisata alam berdasarkan potensi
dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan;
·

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas
dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka perlu
dirumuskan Misi Kabupaten Bandung Barat, yang di dalamnya
mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

3.2 Misi
RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2008-2013 yang merupakan tahapan
kedua dari RPJPD Kabupaten Bandung Barat, berorientasi pada pembangunan
dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di
Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan
aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien, menekan upaya penguatan
suprastruktur

pelayanan

kesehatan

dan

pendidikan,

melanjutkan

pembangunan infrastruktur wilayah, memantapkan revitalisasi infrastruktur
yang telah ada.
Misi menggambarkan bagaimana visi akan dicapai dan memberikan
kerangka bagi penyusunan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka untuk
mewujudkan visi tersebut di atas, dirumuskan 6 (enam) misi antara lain:
1.

Meningkatkan

penyelenggaraan

pemerintahan

yang

amanah,

professional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem
penganggaran yang pro-publik.
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2.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, cerdas,
sehat dan berdaya saing.

3.

Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan
yang berorientasi pada pengembangan sektor agribisnis dan agro
wisata dalam upaya pengentasan kemiskinan.

4.

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

5.

Meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

6.

Modernisasi desa melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa
dan pemberdayaan masyarakat desa.

3.3 Tujuan dan Sasaran
Rincian operasionalisasi dari misi tersebut dalam bentuk matriks yang
merupakan pendekatan dengan stakeholders

dijabarkan pada Lampiran 1,

sedangkan uraiannya dijabarkan sebagai berikut:
Misi 1.

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah,
professional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada
sistem penganggaran yang pro-publik.

Tujuan 1.1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, dengan
sasaran:
Sasaran 1.1.1. Meningkatnya transparansi anggaran
Sasaran 1.1.2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Tujuan 1.2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang professional,
dengan sasaran:
Sasaran 1.2.1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Sasaran 1.2.2. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pemerintahan.
Sasaran 1.2.3. Mendorong pengembangan potensi lokal
Sasaran 1.2.4. Meningkatnya partisipasi publik dalam pembangunan
Tujuan 1.3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, dan
ekonomis, dengan sasaran:
Sasaran 1.3.1. Mewujudkan debirokratisasi pemerintahan
Sasaran 1.3.2. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah
Sasaran 1.3.3. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi
Sasaran 1.3.4. Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat miskin, anak-anak,
danperempuan.

Misi 2.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak
mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing.

Tujuan 2.1. Mencapai sumber daya manusia yang berakhlak mulia, dengan
sasaran:
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Sasaran 2.1.1. Meningkatnya sarana dan prasarana keagamaan.
Sasaran 2.1.2. Meningkatnya penghayatan dan pemahaman ajaran agama.
Sasaran 2.1.3. Meningkatnya kesalehan sosial dan semangat hidup bergotong-royong
sebagai implementasi dari ajaran agama.
Tujuan 2.2. Mencapai sumber daya manusia yang cerdas:
Sasaran 2.2.1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
formal dan nonformal.
Sasaran 2.2.2. Meningkatkan capaian indeks pembangunan manusia di bidang
pendidikan.
Sasaran 2.2.3. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan.
Sasaran 2.2.4. Mewujudkan pemerataan akses masyarakat terhadap pendidikan
Tujuan 2.3. Mencapai sumber daya manusia yang sehat:
Sasaran 2.3.1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan.
Sasaran 2.3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.
Sasaran 2.3.3. Meningkatnya capaian indeks pembangunan manusia di bidang
kesehatan.
Sasaran 2.3.4. Mewujudkan pemerataan akses masyarakat terhadap kesehatan
Tujuan 2.4. Meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing:
Sasaran 2.4.1. Meningkatnya pendidikan dan keterampilan masyarakat
Sasaran 2.4.2. Meningkatnya jiwa entrepreneurship
Sasaran 2.4.3. Meningkatnya penguasaan IPTEK
Sasaran 2.4.4. Meningkatnya etos kerja
Sasaran 2.4.5. Meningkatnya kesejahteraan, kemandirian, dan kemampuan
berkompetisi

Misi 3.

Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi
kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor
agribisnis dan agrowisata dalam upaya pengentasan
kemiskinan.

Tujuan 3.1. Mengembangkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dengan
sasaran:
Sasaran 3.1.1. Meningkatnya pemberdayaan UMKM
Sasaran 3.1.2. Meningkatnya pemberdayaan petani
Sasaran 3.1.3. Meningkatnya pemberdayaan koperasi
Sasaran 3.1.4. Meningkatnya pendapatan masyarakat
Sasaran 3.1.5. Meningkatnya akses permodalan
Sasaran 3.1.6. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi keluarga mellaui UPPKS
Tujuan 3.2. Mengembangkan pengembangan sektor agribisnis dan agrowisata,
dengan sasaran:
Sasaran 3.2.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan
Sasaran 3.2.2. Meningkatnya pengembangan industri penunjang dan industri
pengolahan hasil-hasil pertanian.
Sasaran 3.2.3. Meningkatnya pengembangan potensi-potensi agrowisata yang
berwawasan lingkungan.
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Tujuan 3.3. Mengembangkan promosi dan pemasaran pada sektor agribisnis
dan wisata alam, dengan sasaran:
Sasaran 3.3.1. Mengembangkan promosi dan pemasaran agribisnis;
Sasaran 3.3.2. Mengembangkan promosi dan pemasaran wisata alam;
Sasaran 3.3.3. Mengembangkan promosi dan pemasaran produk UMKM

Misi 4.

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan
lingkungan

Tujuan 4.1. Memelihara kelestarian lingkungan, dengan sasaran:
Sasaran 4.1.1. Meningkatnya kepedulian semua pihak dalam melestarikan lingkungan.
Sasaran 4.1.2. Meningkatnya penegakan hukum pelestarian lingkungan.
Sasaran 4.1.3. Meningkatnya upaya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan.
Tujuan 4.2. Mengembangkan keseimbangan lingkungan dalam
pemanfaatannya, dengan sasaran:
Sasaran 4.2.1. Mewujudkan manajemen penataan ruang yang efektif.
Sasaran 4.2.2. Mewujudkan standard baku kualitas lingkungan (udara, air, darat)
Sasaran 4.2.3. Meningkatnya manajemen mitigasi bencana alam

Misi 5.

Meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang
berkeadilan.

Tujuan 5.1. Mewujudkan peningkatan infrastruktur wilayah, dengan sasaran:
Sasaran 5.1.1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana perhubungan.
Sasaran 5.1.2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana pengairan.
Sasaran 5.1.3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan energi.
Sasaran 5.1.4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana permukiman.
Tujuan 5.2. Mewujudkan jaminan kerja dan berusaha
Sasaran 5.2.1. Meningkatnya jaminan sosial pekerja
Sasaran 5.2.2. Meningkatnya jaminan ekonomi pekerja
Sasaran 5.2.3. Meningkatnya peranan wanita dalam kegiatan pembangunan

Misi 6.

Modernisasi desa melalui peningkatan kapasitas
pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan 6.1. Mewujudkan penguatan kapasitas pemerintahan desa, dengan
sasaran:
Sasaran 6.1.1. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa.
Sasaran 6.1.2. Mewujudkan implementasi otonomi desa
Tujuan 6.2. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa, dengan sasaran:
Sasaran 6.2.1. Meningkatnya kualitas demokratisasi dan ketahanan masyarakat desa.
Sasaran 6.2.2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.
Sasaran 6.2.3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat desa.
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