Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025

STRATEGI
TAHUN
2005-2009
(1)
A. EKONOMI DAN SDA
1 Penyediaan kawasan
perkebunan kopi dengan
sistem bagi hasil (2.500 Ha)

2010-2014
(2)
A. EKONOMI DAN SDA
1 Penyediaan kawasan
perkebunan kopi dengan
sistem bagi hasil (5.000 Ha)

2 Pembangunan kawasan
2 Pembangunan kawasan
peternakan untuk
peternakan untuk
menampung tenaga kerja
menampung tenaga kerja
mandiri (pola bagi hasil) 600
mandiri (pola bagi hasil)
KK
1.200 KK
3 Membangun pusat-pusat
3 Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
pembangunan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi

2015-2019
(3)
A. EKONOMI DAN SDA
1 Meningkatkan kualitas
dan kuantitas produksi
perkebunan kopi dengan
sistem bagi hasil dan
perkebunan kopi rakyat
2 Mengembangkan
kawasan peternakan
Ketapang sebagai sentra
produksi peternakan
3 Mengembangkan pusatpusat pertumbuhan
ekonomi sesuai dengan
perkembangan teknologi
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2020-2024
(4)
A. EKONOMI DAN SDA
1 Membangun pusat-pusat
industri pengolahan kopi
dan pusat pemasaran

2 Mengembangkan
kawasan peternakan
Ketapang sebagai sentra
industri pengolahan
produksi peternakan
3 Meningkatkan pusatpusat pertumbuhan
ekonomi sesuai dengan
perkembangan teknologi
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(1)
4 Melaksanakan program
intensifikasi pada usaha
pertanian tanaman pangan
milik masyarakat,
perkebunan kopi rakyat,
peternakan rakyat dan
perikanan rakyat
5 Membangun dan menata
objek-objek wisata untuk
menarik wisatawan
6 Memfasilitasi pengadaan
sarana produksi untuk
kebutuhan pertanian,
perkebunan, peternakan
dan perikanan

(2)
4 Meningkatkan program
intensifikasi pada usaha
pertanian tanaman pangan
milik masyarakat,
perkebunan kopi rakyat,
peternakan rakyat dan
perikanan rakyat
5 Meningkatkan penataan
objek-objek wisata untuk
menarik wisatawan
6 Memfasilitasi pengadaan
sarana produksi untuk
kebutuhan pertanian,
perkebunan, peternakan
dan perikanan

7 Rehabilitasi kebun terlantar

7 Rehabilitasi kebun terlantar

8 Meningkatkan nilai tambah
hasil perkebunan dan
tanaman pangan melalui
kegiatan agribisnis

8 Meningkatkan nilai tambah
hasil perkebunan dan
tanaman pangan melalui
kegiatan agribisnis

(3)
4 Diversifikasi usaha
pertanian tanaman
pangan milik masyarakat,
perkebunan kopi rakyat,
peternakan rakyat dan
perikanan rakyat
5 Membangun sarana dan
prasarana penunjang
objek-objek wisata
6 Meningkatkan kualitas
dan kuantitas dan
kuantitas produksi
pertanian, perkebunan,
peternakan dan
perikanan
7 Meningkatkan kualitas
dan kuantitas produksi
perkebunan
8 Membangun pusat-pusat
industri pengolahan hasil
perkebunan dan tanaman
pangan
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(4)
4 Mengoptimalkan kualitas
dan kuantitas produk
pertanian tanaman
pangan milik masyarakat,
perkebunan kopi rakyat,
peternakan rakyat dan
perikanan rakyat
5 Mengoptimalkan sektor
wisata sebagai sektor
unggulan daerah
6 Membangunan pusatpusat industri pertanian,
perkebunan, peternakan,
dan perikanan

7 Membangun pusat-pusat
industri perkebunan
8 Membangun pusat-pusat
pemasaran hasil
perkebunan dan tanaman
pangan
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(1)
9 Mengefektifkan tenaga
penyuluh pertanian,
perkebunan, peternakan
dan perikanan

(2)
9 Mengefektifkan tenaga
penyuluh pertanian,
perkebunan, peternakan
dan perikanan

(3)
(4)
9 Meningkatkan sarana dan 9 Meningkatkan
prasarana bagi tenaga
profesionalisme penyuluh
penyuluh pertanian,
pertanian, perkebunan,
perkebunan, peternakan
peternakan dan
dan perikanan
perikanan
10 Meningkatkan pengetahuan 10 Meningkatkan pengetahuan 10 Meningkatkan
10 Mengembangkan
dan ketrampilan petani dan
dan ketrampilan petani dan
kemampuan petani dan
kewirausahaan
(entrepreneurship) petani
peternak
peternak
peternak yang profesional
dan peternak yang
mandiri
11 Memberdayakan balai benih 11 Meningkatkan
11 Memproduksi benih
11 Meningkatkan produksi
pertanian, perikanan dan
pemberdayaan balai benih
pertanian, perikanan dan
benih pertanian,
perkebunan daerah
pertanian, perikanan dan
perkebunan daerah yang
perikanan dan
perkebunan daerah
berkualitas
perkebunan daerah yang
berkualitas
12 Meningkatkan kemampuan 12 Meningkatkan kemampuan 12 Mengembangkan
12 Mengembangkan
bisnis dan usaha bagi
bisnis dan usaha bagi
kewirausahaan
kewirausahaan
(entrepreneurship)
(entrepreneurship)
masyarakat
masyarakat
masyarakat yang mandiri
masyarakat yang mandiri
dalam menghadapi era
globalisasi

PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TENGAH
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(1)
13 Melakukan pembinaan
terhadap pengusaha
industri rumah tangga dan
industri kecil

(2)
13 Meningkatkan pembinaan
terhadap pengusaha
industri rumah tangga dan
industri kecil

(3)
13 Memberdayakan
pengusaha industri
rumah tangga dan
industri kecil

14 Rehabilitasi hutan dan
sumber daya alam
15 Mengembangkan berbagai
jenis pelatihan/ kursus
ketrampilan di bidang
pertanian, peternakan,
perikanan dan perkebunan
serta industri
16 Memanfaatkan lahan tidur
untuk budidaya pertanian
17 Menyalurkan modal usaha
dengan pola syari’ah

14 Rehabilitasi hutan dan
sumber daya alam
15 Mengembangkan berbagai
jenis pelatihan/ kursus
ketrampilan di bidang
pertanian, peternakan,
perikanan dan perkebunan
serta industri
16 Memanfaatkan lahan tidur
untuk budidaya pertanian
17 Menyalurkan modal usaha
dengan pola syari’ah

14 Rehabilitasi hutan dan
sumber daya alam
15 Meningkatkan
kemampuan petani,
peternak dan nelayan
yang profesional

18 Optimalisasi zakat

18 Optimalisasi zakat

16 Memanfaatkan lahan tidur
untuk budidaya pertanian

17 Menyalurkan modal
usaha dengan pola
syari’ah
18 Optimalisasi zakat
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(4)
13 Mengembangkan
kewirausahaan
(entrepreneurship)
masyarakat yang mandiri
terhadap industri rumah
tangga dan industri kecil
14 Mendayagunakan hutan
dan sumber daya alam
15 Mengembangkan
kewirausahaan
(entrepreneurship)
petani, peternak dan
nelayan
16 Memanfaatkan lahan tidur
untuk budidaya pertanian

17 Menyalurkan modal
usaha dengan pola
syari’ah
18 Optimalisasi zakat
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(1)
19 Membantu memfasilitasi
permodalan kepada petani
dalam bentuk pinjaman
bantuan modal usaha/
modal dengan syarat lunak

(2)
19 Membantu memfasilitasi
permodalan kepada petani
dalam bentuk pinjaman
bantuan modal usaha/
modal dengan syarat lunak

20 Mendorong perkembangan
industri rumah tangga dan
industri kecil, dengan
memberikan fasilitas
kepada para pengusaha
dalam bentuk bantuan
modal usaha/modal kerja
dengan syarat lunak

20 Mendorong perkembangan
industri rumah tangga dan
industri kecil, dengan
memberikan fasilitas
kepada para pengusaha
dalam bentuk bantuan
modal usaha/modal kerja
dengan syarat lunak

B. SOSIAL BUDAYA
1 Melestarikan adat istiadat
daerah

B. SOSIAL BUDAYA
1 Meningkatkan pelestarian
adat istiadat daerah

(3)
19 Memberdayakan modal
usaha kepada petani
dalam bentuk pinjaman
modal dengan syarat
lunak

(4)
19 Memberdayakan modal
usaha kepada petani
dalam bentuk pinjaman
modal dengan syarat
lunak yang efektif dan
efisien
20 Memberdayakan modal
20 Memberdayakan modal
usaha kepada pengusaha
usaha kepada
dalam bentuk pinjaman
pengusaha dalam bentuk
modal dengan syarat
pinjaman modal dengan
lunak
syarat lunak yang efektif
dan efisien

B. SOSIAL BUDAYA
1 Meningkatkan pelestarian
adat istiadat daerah
sebagai salah satu daya
tarik kunjungan wisata

PEMERINTAH
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B. SOSIAL BUDAYA
1 Menjadikan adat istiadat
daerah sebagai salah
satu tujuan kunjungan
wisata
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(1)
2 Meningkatkan prasarana
olah raga dan pembinaan
atlit
3 Meningkatkan SDM
masyarakat desa dan
kawasan tertinggal

(2)
2 Meningkatkan prasarana
olah raga dan pembinaan
atlit
3 Meningkatkan SDM
masyarakat desa dan
kawasan tertinggal

4 Pemberdayaan peran
perempuan

4 Meningkatkan
pemberdayaan peran
perempuan

5 Mengembangkan berbagai
jenis pelatihan/ kursus
ketrampilan terutama
ditujukan bagi anggota
masyarakat yang putus
sekolah

5 Mengembangkan berbagai
jenis pelatihan/ kursus
ketrampilan terutama
ditujukan bagi anggota
masyarakat yang putus
sekolah

(3)
2 Membina cabang
olahraga andalan
3 Meningkatkan
pemerataan
pembangunan pada
kawasan tertinggal
4 Memanfaatkan
sumberdaya perempuan
sesuai dengan fitrah dan
kodratnya dalam
pembangunan
masyarakat dan daerah.
5 Meningkatkan
ketrampilan bagi anggota
yang putus sekolah dan
memberikan bantuan
modal usaha bagi
anggota masyarakat
terampil yang putus
sekolah
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(4)
2 Meningkatkan pembinaan
cabang olah raga
andalan
3 Meningkatkan status
kawasan tertinggal
menjadi kawasan yang
berkembang
4 Mengikutsertakan
perempuan dalam
penyelenggaraan
pembangunan

5 Memfasilitasi anggota
masyarakat terampil
untuk menjadi pengusaha
mandiri
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(1)
6 Mendirikan sekolah/kelas
unggul pada setiap jenjang
pendidikan umum/agama

(2)
6 Mendirikan sekolah/kelas
unggul pada setiap jenjang
pendidikan umum/agama

7 Merumuskan dan
menerapkan kurikulum
pendidikan muatan lokal
berdasarkan syari’at Islam

7 Merumuskan dan
menerapkan kurikulum
pendidikan muatan lokal
berdasarkan syari’at Islam

8 Meningkatkan kualifikasi
tenaga pendidik (guru)
dengan memberikan
kesempatan mengikuti
pendidikan lanjutan
9 Memberikan bantuan
pendidikan kepada peserta
didik yang kurang mampu
dan peserta yang
berprestasi

8 Meningkatkan kualifikasi
tenaga pendidik (guru)
dengan memberikan
kesempatan mengikuti
pendidikan lanjutan
9 Memberikan bantuan
pendidikan kepada peserta
didik yang kurang mampu
dan peserta yang
berprestasi

(3)
6 Mendirikan sekolah/kelas
unggul pada setiap
jenjang pendidikan
umum/agama
7 Merumuskan dan
menerapkan kurikulum
pendidikan muatan lokal
berdasarkan syari’at
Islam
8 Meningkatkan kualifikasi
tenaga pendidik (guru)
dengan memberikan
kesempatan mengikuti
pendidikan lanjutan
9 Memberikan bantuan
pendidikan kepada
peserta didik yang kurang
mampu dan peserta yang
berprestasi
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(4)
6 Mendirikan sekolah
bertaraf internasional

7 Merumuskan dan
menerapkan kurikulum
pendidikan muatan lokal
berdasarkan syari’at
Islam
8 Meningkatkan kualifikasi
tenaga pendidik (guru)
dengan memberikan
kesempatan mengikuti
pendidikan lanjutan
9 Memberikan bantuan
pendidikan kepada
peserta didik yang kurang
mampu dan peserta yang
berprestasi
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(1)
10 Mengembangkan
pendidikan informal, umum
dan agama dengan
pengembangan pesantren
terpadu
11 Meningkatkan fungsi
pendidikan kejuruan

(2)
10 Mengembangkan
pendidikan informal, umum
dan agama dengan
pengembangan pesantren
terpadu
11 Meningkatkan fungsi
pendidikan kejuruan

(3)
10 Mengembangkan
pendidikan informal,
umum dan agama
dengan pengembangan
pesantren terpadu
11 Meningkatkan fungsi
pendidikan kejuruan
sesuai dengan potensi
sumber daya daerah
12 Mendorong pengembangan 12 Mendorong pengembangan 12 Memfasilitasi penegerian
Perguruan Tinggi Gajah
Universitas Gajah Putih dan
Universitas Gajah Putih
Putih dan STAI
STAI
dan STAI
13 Program bebas biaya SPP 13 Program bebas biaya SPP 13 Program bebas biaya SPP
untuk sekolah-sekolah
untuk sekolah-sekolah
untuk sekolah-sekolah
negeri guna memberikan
negeri guna memberikan
negeri guna memberikan
kesempatan belajar bagi
kesempatan belajar bagi
kesempatan belajar bagi
seluruh penduduk
seluruh penduduk
seluruh penduduk
14 Peningkatan kompetensi
14 Peningkatan kompetensi
14 Peningkatan kompetensi
tenaga pengajar untuk
tenaga pengajar untuk
tenaga pengajar untuk
meningkatkan kualitas
meningkatkan kualitas
meningkatkan kualitas
kelulusan
kelulusan
kelulusan
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(4)
10 Mengembangkan
pendidikan informal,
umum dan agama
dengan pengembangan
pesantren terpadu
11 Meningkatkan fungsi
pendidikan kejuruan
sesuai dengan potensi
sumber daya daerah
12 Memfasilitasi penegerian
Universitas Gajah Putih
dan STAI
13 Program bebas biaya SPP
untuk sekolah-sekolah
negeri guna memberikan
kesempatan belajar bagi
seluruh penduduk

14 Peningkatan kompetensi
tenaga pengajar untuk
meningkatkan kualitas
kelulusan
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(1)
15 Menyediakan tunjangan
khusus kepada tenaga
pengajar/ guru dan tenaga
administrasi sekolah di
daerah terpencil

(2)
15 Menyediakan tunjangan
khusus kepada tenaga
pengajar/ guru dan tenaga
administrasi sekolah di
daerah terpencil

(3)
15 Menyediakan tunjangan
khusus kepada tenaga
pengajar/ guru dan
tenaga administrasi
sekolah di daerah
terpencil
16 Menyediakan beasiswa
16 Menyediakan beasiswa
16 Menyediakan beasiswa
untuk siswa/mahasiswa
untuk siswa/mahasiswa
untuk siswa/mahasiswa
berprestasi
berprestasi
berprestasi
17 Peningkatan prasarana
17 Peningkatan prasarana
17 Peningkatan prasarana
pendidikan dan alat-alat
pendidikan dan alat-alat
pendidikan dan alat-alat
bantu belajar bagi setiap
bantu belajar bagi setiap
bantu belajar bagi setiap
sekolah
sekolah
sekolah yang berbasis
teknologi
18 Pembangunan/penambahan 18 Pembangunan/penambahan 18 Pembangunan dan
sarana pelayanan
sarana pelayanan
peningkatan status
kesehatan (Polindes, Pustu
kesehatan (Polindes, Pustu
sarana pelayanan
dan Puskesmas)
dan Puskesmas)
kesehatan (Polindes,
Pustu dan Puskesmas)
19 Penambahan dan
19 Penambahan dan
19 Penambahan dan
pemerataan tenaga
pemerataan tenaga
pemerataan tenaga
kesehatan sampai ke
kesehatan sampai ke
kesehatan sampai ke
tingkat kampung
tingkat kampung
tingkat kampung
PEMERINTAH
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(4)
15 Menyediakan tunjangan
khusus kepada tenaga
pengajar/ guru dan
tenaga administrasi
sekolah di daerah
terpencil
16 Menyediakan beasiswa
untuk siswa/mahasiswa
berprestasi
17 Peningkatan prasarana
pendidikan dan alat-alat
bantu belajar bagi setiap
sekolah yang berbasis
teknologi
18 Pembangunan dan
peningkatan status
sarana pelayanan
kesehatan (Polindes,
Pustu dan Puskesmas)
19 Penambahan dan
pemerataan tenaga
kesehatan sampai ke
tingkat kampung
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(1)
20 Pengadaan tenaga dokter
spesialis
21 Peningkatan status Rumah
Sakit Umum Datu Beru dari
tipe C menjadi tipe B
sehingga menjadi Rumah
Sakit rujukan bagi daerah
tetangga kabupaten
22 Peningkatan ketrampilan
tenaga medis
23 Peningkatan fasilitas
kesehatan pada RSU Datu
Beru yang berbasis
teknologi
24 Pendirian dan peningkatan
institusi pendidikan
kesehatan
25 Pemberian tunjangan
khusus bagi tenaga
kesehatan di daerah
terpencil

(2)
20 Pengadaan tenaga dokter
spesialis
21 Peningkatan status Rumah
Sakit Umum Datu Beru dari
tipe C menjadi tipe B
sehingga menjadi Rumah
Sakit rujukan bagi daerah
tetangga kabupaten
22 Peningkatan ketrampilan
tenaga medis
23 Peningkatan fasilitas
kesehatan pada RSU Datu
Beru yang berbasis
teknologi
24 Pendirian dan peningkatan
institusi pendidikan
kesehatan
25 Pemberian tunjangan
khusus bagi tenaga
kesehatan di daerah
terpencil

(3)
(4)
20 Pengadaan tenaga dokter 20 Pengadaan tenaga
spesialis
dokter spesialis
21 Meningkatkan pelayanan 21 Meningkatkan pelayanan
Rumah Sakit Umum Datu
Rumah Sakit Umum Datu
Beru sebagai Rumah
Beru sebagai Rumah
Sakit rujukan
Sakit rujukan

22 Peningkatan ketrampilan
tenaga medis
23 Peningkatan fasilitas
kesehatan pada RSU
Datu Beru yang berbasis
teknologi
24 Pendirian dan
peningkatan institusi
pendidikan kesehatan
25 Pemberian tunjangan
khusus bagi tenaga
kesehatan di daerah
terpencil

PEMERINTAH
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22 Peningkatan ketrampilan
tenaga medis
23 Peningkatan fasilitas
kesehatan pada RSU
Datu Beru yang berbasis
teknologi
24 Pendirian dan
peningkatan institusi
pendidikan kesehatan
25 Pemberian tunjangan
khusus bagi tenaga
kesehatan di daerah
terpencil
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(1)
26 Program bebas biaya
memperoleh pelayanan
kesehatan dasar gratis di
setiap pusat kesehatan
27 Peningkatan kunjungan
dokter ke kampungkampung dan kawasan
terpencil

(2)
26 Program bebas biaya
memperoleh pelayanan
kesehatan dasar gratis di
setiap pusat kesehatan
27 Peningkatan kunjungan
dokter ke kampungkampung dan kawasan
terpencil

(3)
(4)
26 Program bebas biaya
26 Program bebas biaya
memperoleh pelayanan
memperoleh pelayanan
kesehatan dasar gratis di
kesehatan dasar gratis di
setiap pusat kesehatan
setiap pusat kesehatan
27 Peningkatan kunjungan
27 Peningkatan kunjungan
dokter ke kampungdokter ke kampungkampung dan kawasan
kampung dan kawasan
terpencil
terpencil

C. SARANA DAN
C. SARANA DAN
C. SARANA DAN
PRASARANA
PRASARANA
PRASARANA
1 Menyusun dokumen
1 Menyusun dokumen
1 Revisi dokumen tata
perencanaan revisi tata
perencanaan revisi tata
ruang wilayah, kabupaten
ruang wilayah kabupaten
ruang wilayah kabupaten
dan rencana rinci tata
dan rencana rinci tata ruang
dan rencana rinci tata ruang
ruang
2 Menyusun dokumen
2 Menyusun dokumen
2 Menyusun dokumen
perencanaan master plan
perencanaan master plan
perencanaan master plan
infrastruktur dan pariwisata
infrastruktur dan pariwisata
infrastruktur kawasan
secara Sistem Informasi
perkotaan kecamatan
Geografis (SIG)
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C. SARANA DAN
PRASARANA
1 Memantapkan,
memanfaatkan dan
mengendalikan tata
ruang
2 Membangun infrastruktur
kawasan perkotaan
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(1)
3 Menyusun dokumen
perencanaan teknis
infrastruktur dan pariwisata

(2)
3 Menyusun dokumen
perencanaan teknis
infrastruktur dan pariwisata

(3)
3 Revisi dokumen
perencanaan teknis
sesuai dengan
perkembangan teknologi
4 Menyusun dan menetapkan 4 Menyusun dan menetapkan 4 Menyusun dan
peraturan hukum tentang
peraturan hukum tentang
menetapkan peraturan
rencana tata ruang, rencana
rencana tata ruang, rencana
hukum tata ruang,
induk infrastruktur dan
induk infrastruktur dan
rencana induk
parawisata
parawisata
infrastruktur dan
parawisata
5 Membangun sarana dan
5 Membangun sarana dan
5 Meningkatkan
prasarana wilayah serta
prasarana wilayah serta
pembangunan sarana
perkotaan yang
perkotaan yang
dan prasarana wilayah
berwawasan lingkungan
berwawasan lingkungan
serta perkotaan yang
guna mempercepat
guna mempercepat
berwawasan lingkungan
pengembangan kawasanpengembangan kawasanuntuk menunjang
kawasan cepat tumbuh
kawasan cepat tumbuh
perekonomian
(sentra-sentra produksi)
(sentra-sentra produksi)
masyarakat
6 Monitoring dan evaluasi
6 Monitoring dan evaluasi
6 Monitoring dan evaluasi
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(4)
3 Membangun infrastruktur
kawasan agropolitan dan
kawasan andalan
4 Menangani kawasan
kumuh perkotaan

5 Memelihara dan
memantapkan kualitas
dan sarana wilayah serta
perkotaan guna
menghadapi persaingan
ekonomi global

6 Monitoring dan evaluasi
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(1)
(2)
(3)
(4)
D. AGAMA
D. AGAMA
D. AGAMA
D. AGAMA
1 Memberantas segala bentuk 1 Memberantas segala bentuk 1 Memberantas segala
1 Memberantas segala
perbuatan mungkar dan
perbuatan mungkar dan
bentuk perbuatan
bentuk perbuatan
mengarahkannya perbuatan
mengarahkannya perbuatan
mungkar dan
mungkar dan
ma’ruf
ma’ruf
mengarahkannya
mengarahkannya
perbuatan ma’ruf
perbuatan ma’ruf
2 Menumbuhkan pusat-pusat 2 Menumbuhkan pusat-pusat 2 Menumbuhkan pusat2 Menumbuhkan pusatpengajian untuk berbagai
pengajian untuk berbagai
pusat pengajian untuk
pusat pengajian untuk
golongan usia penduduk
golongan usia penduduk
berbagai golongan usia
berbagai golongan usia
penduduk
penduduk
3 Memberikan penyuluhan
3 Memberikan penyuluhan
3 Memberikan penyuluhan 3 Memberikan penyuluhan
agama dan qanun syari’at
agama dan qanun syari’at
agama dan qanun syari’at
agama dan qanun
Islam/ meningkatkan
Islam/ meningkatkan
Islam/ meningkatkan
syari’at Islam/
pelaksanaan syari’at Islam
pelaksanaan syari’at Islam
pelaksanaan syari’at
meningkatkan
seperti diatur dalam qanun
seperti diatur dalam qanun
Islam seperti diatur dalam
pelaksanaan syari’at
provinsi Nanggroe Aceh
provinsi Nanggroe Aceh
qanun provinsi Nanggroe
Islam seperti diatur dalam
Darussalam
Darussalam
Aceh Darussalam
qanun provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam
4 Peningkatan materi dan
4 Peningkatan materi dan
4 Peningkatan materi dan
4 Peningkatan materi dan
metode dakwah
metode dakwah
metode dakwah
metode dakwah
5 Peningkatan kesejahteraan
5 Peningkatan kesejahteraan
Peningkatan
kesejahteraan
5
5 Peningkatan kesejahteraan
da’i, imam kampung, imam
mesjid dan Wilayatul Hisbah

da’i, imam kampung, imam
mesjid dan Wilayatul Hisbah

da’i, imam kampung, imam
mesjid dan Wilayatul Hisbah
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(1)
(2)
(3)
6 Penyelenggaraan
6 Penyelenggaraan
6 Penyelenggaraan
pengkajian kandungan Al
pengkajian kandungan Al
pengkajian kandungan Al
Qur’an dan pengajian
Qur’an dan pengajian (TPQ)
Qur’an dan pengajian (TPQ)
disetiap mesjid
disetiap mesjid
(TPQ) disetiap mesjid
7 Peningkatan
7 Peningkatan
7 Peningkatan
penyelenggaraan haji
penyelenggaraan haji
penyelenggaraan haji

(4)
6 Penyelenggaraan
pengkajian kandungan Al
Qur’an dan pengajian
(TPQ) disetiap mesjid
7 Peningkatan
penyelenggaraan haji

E. PEMERINTAHAN
1 Peningkatan pemahaman
dan pengamalan Pancasila
melalui diklat wawasan
kebangsaan
2 Melaksanakan musyawarah
pembangunan dengan
melibatkan komponen
masyarakat dalam
merencanakan dan
merumuskan setiap
program pembangunan

E. PEMERINTAHAN
1 Peningkatan pemahaman
dan pengamalan
Pancasila melalui diklat
wawasan kebangsaan
2 Melaksanakan
musyawarah
pembangunan dengan
melibatkan komponen
masyarakat dalam
merencanakan dan
merumuskan setiap
program pembangunan

E. PEMERINTAHAN
1 Peningkatan pemahaman
dan pengamalan Pancasila
melalui diklat wawasan
kebangsaan
2 Melaksanakan musyawarah
pembangunan dengan
melibatkan komponen
masyarakat dalam
merencanakan dan
merumuskan setiap
program pembangunan

E. PEMERINTAHAN
1 Peningkatan pemahaman
dan pengamalan
Pancasila melalui diklat
wawasan kebangsaan
2 Melaksanakan
musyawarah
pembangunan dengan
melibatkan komponen
masyarakat dalam
merencanakan dan
merumuskan setiap
program pembangunan
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(1)
(2)
(3)
3 Mengaplikasikan
3 Mengaplikasikan
3 Mengaplikasikan
perencanaan pembangunan
perencanaan pembangunan
perencanaan
dengan mengacu kepada
dengan mengacu kepada
pembangunan dengan
perencananaan dari bawah
perencananaan dari bawah
mengacu kepada
(bottom up planning)
(bottom up planning)
perencananaan dari
bawah (bottom up
planning)
4 Meningkatkan kualitas
4 Meningkatkan kualitas
4 Meningkatkan kualitas
pelayanan aparatur dan
pelayanan aparatur dan
pelayanan aparatur dan
penyelenggara pemerintah
penyelenggara pemerintah
penyelenggara
daerah
daerah
pemerintah daerah
5 Penataan kearsipan
5 Penataan kearsipan
5 Penataan kearsipan
pemerintah daerah
pemerintah daerah
pemerintah daerah
6 Diklat dan penyediaan kredit 6 Diklat dan penyediaan kredit
usaha bagi korban konflik
usaha bagi korban konflik
7 Percepatan terwujudnya
7 Percepatan terwujudnya
proses reintegrasi
proses reintegrasi
8 Menuntaskan
8 Menuntaskan
pembangunan rumah
pembangunan rumah
terbakar akibat konflik
terbakar akibat konflik
9 Diklat dan penyediaan kredit
usaha bagi korban konflik

(4)
3 Mengaplikasikan
perencanaan
pembangunan dengan
mengacu kepada
perencananaan dari
bawah (bottom up
planning)
4 Meningkatkan kualitas
pelayanan aparatur dan
penyelenggara
pemerintah daerah
5 Penataan kearsipan
pemerintah daerah

9 Diklat dan penyediaan kredit
usaha bagi korban konflik
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