BAB V
VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS DAN
SASARAN STRATEGIS
5.1. Visi
Visi
5.1

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD
1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam kerangka besar inilah visi, misi dan program kerja Bupati/Wakil Bupati Aceh
Tengah terpilih untuk lima tahun ke depan merupakan tahap kedua Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah 2005 – 2025, diarahkan untuk membawa masyarakat
Kabupaten Aceh Tengah menuju suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera, berakhlak,
bermartabat, berkarakter dan bermakna. Dengan melihat kondisi kekinian Aceh Tengah dengan
permasalahan dan tantangan serta isu-isu strategis yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun mendatang
dengan memperhitungkan potensi daerah yang dimiliki oleh masyarakat Aceh Tengah, maka visi
pembangunan Aceh Tengah tahun 2012-2017 adalah:

“Terwujudnya Kemakmuran dan Terhalaunya Kemiskinan Menuju Masyarakat Aceh
Tengah Sejahtera pada Tahun 2017”
Visi Pembangunan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 -2017 ini menjadi arah cita cita
bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap
pemangku kepentingan pembangunan Aceh Tengah . Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai
berikut:
Kemakmuran adalah terwujudnya kondisi masyarakat Aceh Tengah yang memiliki
kemampuan kesehatan yang baik, ekonomi yang mapan, taat hukum, serta terwujudnya
pemerintahan yang mampu melaksanakan kewenangan khusus dan istimewa yang dimilikinya
untuk kemaslahatan masyarakatnya.
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Sejahtera adalah terpenuhinya kondisi masyarakat Aceh Tengah yang menerapkan prinsip
Dinul Islam dalam kesehariannya serta terwujudnya keseimbangan kehidupan yang diliputi rasa
aman, nyaman baik materil maupun spirituil yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat.
Indikator keberhasilan atas pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan ini secara
operasional diukur dengan tercapainya berbagai indikator kinerja daerah yang secara detail
disajikan dalam Bab 9 (sembilan).
5.2
Pembangunan
5.2. Misi
Misi Pembangunan
Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Aceh Tengah Tahun 2012–2017 tersebut
ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan beserta pokok pokok penjelasannya sebagai
berikut:
1.

Melanjutkan peningkatan pelaksanaan syariat Islam dan memantapkan peningkatan
dan penghayatan serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.
Misi pertama ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk terus
meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat Islam secara kaffah serta mensinergikannya
dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara di tengah masyarakat Aceh Tengah. Selain itu setiap pelaksanaan
pembangunan di daerah harus benar-benar dilaksanakan dengan niat amar makruf nahi
mungkar, baik pembangunan fisik maupun non fisik.

2.

Melanjutkan pemantapan perekonomian rakyat, mengurangi angka pengangguran
dan membuka lapangan kerja di berbagai sektor.
Misi kedua ini dilakukan dalam rangka percepatan dan penyaluran modal usaha ekonomi
mikro dan Usaha Kecil Menengah (UKM), mewujudkan konsep perekonomian yang
terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir dalam berbagai bidang yang melibatkan berbagai
sektor dengan tujuan untuk peningkatan ekonomi daerah.

3.

Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi strategis serta
infrastruktur lainnya.
Misi ketiga di desain untuk mewujudkan peran (fungsi)

sarana dan prasarana yang

proporsional sesuai dengan pertumbuhan penduduk sehingga memberikan dampak yang
positif bagi laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, perlu perhatian juga
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terhadap infrastruktur lain seperti pengolahan limbah sampah, pembukaan jalur transportasi
lokal, penambahan sarana pendidikan dan kesehatan dasar serta pembangunan drainase,
irigasi dan pengairan sebagai upaya menjaga dan melestarikan lingkungan.
4.

Melanjutkan peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka menghasilkan sumber
daya manusia yang beriman, berilmu pengetahuan dan mampu menguasai
teknologi.
Hal ini dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat Aceh Tengah yang
beriman, berkualitas dan menguasai ilmu pengetahuan serta menguasai teknologi kekinian.

5.

Melanjutkan peningkatan dan pemantapan kualitas pelayanan kesehatan, serta
pemerataan pembangunan infrastruktur kesehatan.
Kegiatan ini ditempuh untuk

penyempurnaan

aspek-aspek kesehatan masyarakat dari

kesehatan dasar hingga kesehatan yang berwawasan lingkungan dengan meningkatkan
pelayanan dan kualitas tenaga medis dan paramedis sehingga terwujud pelayanan prima.
6.

Melanjutkan pemantapan perwujudan iklim kehidupan masyarakat yang damai,
tertib, kreatif, inovatif dan mandiri.
Kondisi dimaksudkan untuk

menguatkan keberlanjutan perdamaian, peningkatan

pemahaman tentang keberlanjutan perdamaian, dan melanjutkan penguatan integrasi sosial
dan toleransi yang tinggi serta terwujudnya masyarakat yang kreatif, inovatif dan mandiri.
5.3
danSasaran
SasaranStrategis
Strategis
5.3. Tujuan
Tujuan Strategis
Strategis dan
Berdasarkan visi dan misi pembangunan Aceh Tengah tahun 2012-2017, tujuan strategis
dan sasaran strategis pembangunan yang ingin di capai selama lima tahun kedepan adalah sebagai
berikut:
5.3.1
Tujuan stategis dari misi kesatu adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat
5.3.1. Tujuan stategis dari misi kesatu adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan
Islam
untuk
mendukung
pelaksanaan,pelaksanaan,
penghayatanpenghayatan
dan pengamalan
syariatsecara
Islamkaffah
secara
kaffah
untuk mendukung
dan
pengamalan
Pancasila
dan
UUD
1945.
Pancasila dan UUD 1945.
Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan strategis ini adalah:
1)

Meningkatnya pembangunan dan rehabilitasi sarana ibadah;

2)

Meningkatnya pemberantasan kemungkaran dan membudayanya perbuatan makruf;

3)

Meningkatnya pusat-pusat pengajian sebagai sarana untuk belajar membaca dan pendalaman
isi Alquran;

4)

Meningkatnya penyuluhan agama dalam rangka memantapkan pelaksanaan Syariat Islam;
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5)

Meningkatnya dana kesejahteraan untuk dai, imam kampung, imam mesjid, dan
Wilayatul Hisbah;

6)

Meningkatnya penyempurnaan kurikulum Syariat Islam untuk materi ajar muatan lokal

di

seluruh sekolah;
7)

Meningkatnya pemahaman dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945;

8)

Meningkatnya pemantapan semangat kebangsaan (nasionalisme).

5.3.2
kedua
adalah
mewujudkan
peran peran
perekonomian
rakyatrakyat
yang
5.3.2. Tujuan
Tujuanstrategis
strategismisi
misi
kedua
adalah
mewujudkan
perekonomian
yang mantap
rangka
mendukung
penurunanangka
angka pengangguran
pengangguran dan
dan
mantap
dalamdalam
rangka
mendukung
penurunan
kemiskinan.
kemiskinan.
Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan strategis ini adalah:
1)

Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan serta perluasan kawasan peternakan

secara

intensif;
2)

Meningkatnya

penyaluran

modal

usaha

mikro

melalui

Bank

BPRS

Renggali

dan Perbankan;
3)

Meningkatnya pemanfaatan lahan tidur dan terlantar untuk budi daya pertanian dan
reboisasi/penghijauan;

4)

Meningkatnya nilai tambah hasil produksi perkebunan, peternakkan dan tanaman pangan
melalui penanganan pasca panen dan pengolahan hasil;

5)

Meningkatnya sistem resi gudang serta pasar lelang untuk komoditi kopi dan hasil produksi
pertanian lainnya;

6)

Meningkatnya temu bisnis secara berkala, pembinaan pedagang serta meningkatkan
kemampuan kewirausahaan dan koperasi;

7)

Meningkatnya intensifikasi usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan,
dan perikanan untuk peningkatan produksi;

8)

Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kelembagaan petani serta peternak;

9)

Meningkatnya peran tenaga penyuluh pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan,
perikanan dan kehutanan;

10) Meningkatnya fungsi balai benih pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan;
11) Meningkatnya pembinaan industri rumah tangga dan industri kecil;
12) Meningkatnya sistem investasi yang mudah, serta pelayanan perizinan yang cepat;
13) Meningkatnya industri pengolahan dengan bahan baku produksi pertanian masyarakat.
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5.3.3
Tujuan misi ketiga adalah mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana
5.3.3. Tujuan misi ketiga adalah mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana
transportasi
transportasi yang
yang strategis
strategis serta
serta infrastruktur
infrastruktur yang
yang mendukung
mendukung perekonomian
perekonomian
daerah.
daerah.
Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah:
1)

Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana transportasi terutama kawasan pusat kota
Takengon, kawasan-kawasan sentra produksi dan kawasan pinggiran;

2)

Meningkatnya pembangunan dan pemantapan kawasan perdagangan dan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi;

3)

Meningkatnya pembangunan, penataan dan promosi objek wisata;

4)

Meningkatnya penataan serta pembangunan

jalan lingkungan dan drainasedi kawasan

permukiman;
5)

Meningkatnya pengelolaan persampahan, penataan pertamanan, dan melestarikan lingkungan
hidup;

6)

Meningkatnya pembangunan irigasi dan pengairan;

7)

Meningkatnya pembukaan isolasi kawasan terpencil;

8)

Meningkatnya penyelamatan hutan, tanah dan air.

5.3.4 Tujuan strategis dari misi keempat adalah meningkatkan kualitas pendidikan
5.3.4. Tujuan strategis dari misi keempat adalah meningkatkan kualitas pendidikan
masyarakat
masyarakat yang
yang berbasis
berbasis iman
iman dan
dan takwa
takwa serta
serta ilmu
ilmu pengetahuan
pengetahuan dan
dan teknologi.
teknologi.
Sasaran yang ingin dicapai dalam misi ini adalah:
1)

Meningkatnya kualitas pendidikan melalui model pembelajaran sekolah unggul

2)

Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik;

3)

Meningkatnya penyediaan beasiswa untuk peserta didik dan mahasiswa yang kurang mampu
atau yang berprestasi;

4)

Meningkatnya kursus keterampilan untuk anak putus sekolah;

5)

Meningkatnya pembinaan pendidikan informal, pesantren dan dayah;

6)

Meningkatnya fungsi dan peran sekolah kejuruan dalam menghasilkan tenaga siap pakai;

7)

Meningkatnya pembebasan SPPuntuk sekolah negeri;

8)

Meningkatnya penyediaan tunjangan khusus untuk guru dan tenaga administrasi sekolah yang
bertugas di daerah terpencil;

9)

Meningkatnya pembinaan pengembangan dan kualitas Universitas Gajah Putih;

10) Meningkatnya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
11) Meningkatnya minat baca masyarakat pada setiap perpustakaan;
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12) Meningkatnya kapasitas tenaga pendidik, siswa, mahasiswa, aparatur pemerintah daerah dan
masyarakat dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
5.3.5
Tujuan stratetegis misi kelima adalah meningkatnya kualitas kesehatan
5.3.5. Tujuan stratetegis misi kelima adalah meningkatnya kualitas kesehatan
masyarakat.
Sasaran yang ingin dicapai dalam misi ini adalah:
1)

Meningkatnya ketersediaan dan optimalisasi pelayanan kesehatan dasar;

2)

Meningkatnya akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan dasar;

3)

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar;

4)

Tersedianya sumber daya manusia kesehatan yang cukup dan bermutu

5)

Meningkatnya tingkat kesejahteraan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil;

6)

Meningkatnya peran dan optimalisasi fungsi institusi pendidikan kesehatan dalam
menghasilkan tenaga paramedis yang profesional;

7)

Memantapkan kelembagaan Rumah Sakit Umum Datu Beru dalam Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLU) agar mandiri;

8)

Meningkatnya jumlah dan mutu dokter spesialis dalam rangka memperkuat dan memperluas
pelayanan BLUD Datu Beru pada masyarakat;

5.3.6
dari dari
misi keenam
adalah menciptakan
iklim kehidupan
5.3.6. Tujuan
Tujuanstrategis
strategis
misi keenam
adalah menciptakan
iklim masyarakat
kehidupan
yang damai,yang
tertib,
kreatif,
inovatif
dan inovatif
mandiri.dan mandiri.
masyarakat
damai,
tertib,
kreatif,
Sasaran yang ingin dicapai dalam misi ini adalah:
1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di berbagai strata dan program
pemberdayaan masyarakat;
2) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga, pembinaan atlet dan pelatih serta
pemantapan cabang olah raga prestasi;
3) Meningkatnya pembinaan pembinaan pegiat seni, budaya serta melestarikan adat istiadat dan
seni budaya daerah;
4) Meningkatnya pemekaran kecamatan tertentu dalam rangka mempercepat proses
pembangunan wilayah dan peningkatan jangkauan pelayanan aparatur pemerintah kepada
masyarakat;
5) Meningkatnya pemantapan peran perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera;
6) Meningkatnya program penurunan angka kemiskinan, penanganan masalah-masalah sosial
dan penyantunan anak yatim piatu;
7) Meningkatnya penghargaan kepada masyarakat yang kreatif, inovatif dan mereka yang
berprestasi mengharumkan nama daerah.
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