BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1.

VISI
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan, adapun visi Kabupaten Simeulue yang ditetapkan untuk tahun 2012– 2017 :
“Terwujudnya Simeulue yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat
dalam Bingkai Masyarakat Madani “
Simeulue
Seluruh wilayah yang dinyatakan sebagai wilayah Kabupaten Simeulue berdasarkan UndangUndang No. 48 Tahun 1999 dan penduduk yang terjaga secara administrasi sebagai
penduduk Kabupaten Simeulue.
Madani
Perwujudan implementasi norma agama dan nilai budaya sebagai landasan moral dan
spiritual dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dalam rangka penyelenggaraan
pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Simeulue yang
memiliki keutamaan untuk selalu melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran
sehingga terbentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya
Maju :
Sikap dan kondisi masyarakat Simeulue yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih
maju yang ditandai dengan pemantapan infrastruktur dan laju pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas guna pemerataan pendapatan masyarakat.
Sejahtera :
Kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya,
baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang dan papan secara
merata.
Bermartabat
Sikap dan kondisi masyarakat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan
zaman serta berkontribusi dalam proses pembangunan berlandaskan Dinul Islam serta
memperhatikan kearifan lokal.
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5.2. MISI PEMBANGUNAN
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 Misi Pembangunan Kabupaten
Simeulue Tahun 2012 – 2017, sebagai berikut :
1.

Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang
berkualitas, terampil, menguasai teknologi serta memiliki kepribadian yang terpuji
bertaqwa kepada Allah SWT.
yaitu pembangunan yang menekankan pada pembangunan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) yang ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan, yang didukung
oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar bagi masyarakat
serta mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya
dan beradab serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan
sejahtera;

2.

Mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik dan menyeluruh.
yaitu pembangunan yang menekankan

membaiknya derajat kesehatan penduduk,

yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar
bagi masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral,
beretika, berbudaya dan beradab serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang
lebih makmur dan sejahtera;
3.

Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur daerah dalam rangka pemenuhan
layanan umum dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan tanggap bencana.
yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan umum
yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial
yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum untuk
menunjang produktifitas dan mobilitas publik;

4.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta
mendapat kepercayaan dari masyarakat.
yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik secara konsisten dan
berkelanjutan yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya
keberhasilan

pembangunan

di

berbagai

bidang

dan

terbentuknya

birokrasi

pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, menjamin kepastian hukum,
melindungi segenap masyarakat serta memberikan akses dan kesempatan bagi
penduduk laki-laki dan perempuan agar memperoleh manfaat dari pembangunan yang
adil dan merata.
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5.

Mendorong terlaksananya pembangunan mental spritual masyarakat melalui kegiatan
sosial, keagamaan, pelaksanaan syariat Islam secara kaffah serta mendorong agar
sarana keagamaan sekaligus berfungsi sebagai tempat pembinaan umat.

6.

Menggali dan Mengelola potensi Sumber Daya Alam melalui hubungan kemitraan
dalam berbagai sektor dengan semua pihak.
Dengan menggali potensi Sumber Daya Alam sebagai peningkatan pendapatan daerah
melalui kemitraan dalam berbagai sektor dengan semua pihak, yaitu melaksanakan
pembangunan yang memanfaatkan ekonomi Sumber Daya Alam dengan tetap
menjaga keseimbangan antara pemanfaatan serta keberlanjutan SDA dan lingkungan
hidup dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan;

7.

Melaksanakan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan secara Terpadu di Bidang Pertanian
dalam arti luas, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan pariwisata
dalam rangka memperluas lapangan usaha.
Mengembangkan perekonomian daerah yang berlandaskan ekonomi kerakyatan
dengan memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah yang
bertumpu pada pengembangan potensi lokal berbasis agribisnis dan agroindustri;

CANA PEMBANGUNAN JANGKA MENGAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 - 2015
5.3.

TUJUAN DAN SASARAN

5.3.1

Tujuan Pembangunan Daerah
Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta selaras dengan arahan

teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun

2010 – 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten

Simeulue Tahun 2007 -2027, maka kedepan tujuan pembangunan daerah untuk
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (Lima) tahun ke depan
dapat diuraikan dalam tabel 5.1 s/d 5.7 di bawah ini :
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Tabel. 5.1 Tujuan dan Sasaran Menurut Misi 1
Misi 1: Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas,
terampil, menguasai teknologi serta memiliki kepribadian yang terpuji bertaqwa kepada Allah
SWT.
Tujuan

Sasaran

1. Terwujudnya manajemen sekolah yang efisien.
2. Peningkatan
kualitas
pendidik
dan
tenaga
kependidikan
3. Memantapkan angka partisipasi sekolah.
4. Meningkatnya angka melek huruf.
5. Meningkatnya prestasi siswa.
6. Meningkatnya penguasaan skill dan teknologi siswa
Memperkuat pendidikan keislaman berbasis 1. Tumbuhnya kepribadian Islami yang berbasis di
sekolah
sekolah
Meningkatkan kualitas pendidikan

Memantapkan aksesibilitas pendidikan

Meningkatkan
angkatan kerja

kualitas

1. Terpeliharanya sarana dan prasarana pendidikan
2. Tersedianya sarana transportasi yang memadai bagi
guru dan siswa.

keterampilan 1. Meningkatnya keterampilan
masyarakat

dan kewirausahaan

Meningkatkan kualitas kepemudaan dan 1. Meningkatnya prestasi atlet Simeulue
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam
olahraga
kegiatan olah raga di event regional, nasional dan
internasional.
3. Terlaksananya event olah raga di Simeulue.

Tabel. 5.2 Tujuan dan Sasaran Menurut Misi 2

Misi 2: Mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik dan menyeluruh.
Tujuan
Meningkatkan
masyarakat

derajat

Sasaran
kesehatan

1. Terpeliharanya
kesehatan
individu,
keluarga
masyarakat dan lingkungan.
2. Meningkaatnya kualitas dan jangkauan layanan
keluarga berencana.

Memantapkan dan memperluas akses dan 1. Tersedianya layanan kesehatan ke seluruh pelosok
daya dukung infrastruktur pelayanan
Simeulue.
fasilitas kesehatan
2. Terpeliharanya infrastruktur kesehatan.
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Tabel. 5.3 Tujuan dan Sasaran Menurut Misi 3
Misi 3 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur daerah dalam rangka pemenuhan layanan
umum dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan tanggap bencana.
Tujuan
Meningkatkan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Wilayah.

Sasaran
1. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan,
transportasi, energi, sumber daya air dan
telekomunikasi.
2. Peningkatan
sarana
dan
prasarana
dasar
permukiman yang memenuhi standar kesehatan
3. Tersedianya ruang terbuka hijau di kawasan
perkotaan
4. Berkurangnya dampak resiko bencana alam dan
bencana kebakaran

Pengawasan dan
Ruang/Kawasan

1. Terkendalinya pembangunan yang sesuai dengan
rencana tata ruang dan wilayah

Pengendalian

Tata

Tabel. 5.4 Tujuan dan Sasaran Menurut Misi 4
Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta mendapat
kepercayaan dari masyarakat.
Tujuan
Meningkatkan
Kinerja
Pemerintah Daerah

Kelembagaan

Sasaran
1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah
daerah.
2. Meningkatnya disiplin dan Kapasitas SDM
Aparatur.

Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Otonomi Daerah

1. Meningkatnya
Akuntabilitas
Pemerintahan Daerah.

Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah

1. Meningkatnya
Pendapatan
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mewujudkan penataan dan Pengelolaan
data dan informasi Daerah
Mewujudkan regulasi untuk mendukung
terciptanya tata kelola pemerintahan yang
baik
Meningkatkan Kehidupan Demokrasi dan
Supremasi Hukum

1. Pengelolaan kearsipan dan data daerah yang baik
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Penyelenggaraan

dan

Kualitas

Terbentunya regulasi sebagi payung hukum dalam
menjalankan tugas-tugas pemerintahan
1. Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi, serta
penegakan hukum dan HAM
2. Penegakan syariah Islam
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Tabel. 5.5 Tujuan dan Sasaran Menurut Misi 5
Misi 5 :

Mendorong terlaksananya pembangunan mental spritual masyarakat melalui kegiatan
sosial, keagamaan, pelaksanaan syariat islam serta mendorong agar sarana keagamaan
sekaligus berfungsi sebagai tempat pembinaan umat.

Meningkatkan
beragama

Tujuan
kualitas

kehidupan

Sasaran
1. Terbinanya dan optimalnya peranan pusat kajian
Islam (Islamik center), Pesantren, TPA dan TQA.
2. Optimalnya peran MPU, MAA dan Petugas Keagamaan.
3. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan
ajaran agama di masyarakat serta terwujudnya
kehidupan sosial yang harmonis rukun dan damai di
kalangan umat beragama.

Revitalisasi sarana ibadah

1. Tersedianya
masyarakat

Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai
kebudayaan dan kearifan lokal

1. Pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Meningkatkan
keberdayaan
perlindungan perempuan, anak
masyarakat berkebutuhan khusus

1. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan yang
peka terhadap pelayanan bagi
masyarakat
berkebutuhan khusus.

dan
dan

sarana

ibadah

yang

nyaman

bagi

Tabel. 6 Tujuan dan Sasaran Menurut Misi 6
Misi 6 : Menggali dan Mengelola potensi Sumber Daya Alam melalui hubungan kemitraan dalam
berbagai sektor dengan semua pihak
Tujuan

Sasaran

1. Meningkatkan Investasi dan Perluasan

1. Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja serta

Lapangan Kerja dengan pengelolaan
sumber daya alam secara terpadu

kualitas dan produktivitas tenaga kerja
2. Meningkatkan

Pengembangan

dan

pengelolaan

Kawasan strategis dan cepat Tumbuh
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Tabel. 5.7 Tujuan dan Sasaran Menurut Misi 7

Misi 7. : Melaksanakan Pembangunan ekonomi kerakyatan secara terpadu di bidang pertanian dalam
arti luas, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan pariwisata dalam rangka
memperluas lapangan usaha.
Tujuan
1. Meningkatkan
peranan
ekonomi
pedesaan
dalam
perekonomian
daerah.

Sasaran
1. Meningkatnya kapasitas koperasi,
kelembagaan ekonomi perdesaan

2. Memperkuat peran sektor pertanian
dan industri sebagai penggerak utama
perekonomian daerah

1. Penguatan peran sektor pertanian dan industri
sebagai penggerak perekonomian utama daerah
dalam menyokong pengemmbangan kawasan
strategis cepat tumbuhMeningkatnya Ketahanan
Pangan

3. Meningkatkan
peran
sektor
perdagangan dan pariwisata sebagai
pendukung perekonomian daerah

1. Meningkatnya
kinerja
perdagangan
pemenuhan kebutuhan pokok Simeulue

ukm

dan

dalam

2. Meningkatnya kunjungan wisatawan
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