BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tengah tahun 2012 – 2017 adalah
“TERWUJUDNYA

KEMAKMURAN

DAN

TERHALAUNYA

KEMISKINAN

MENUJU MASYARAKAT ACEH TENGAH SEJAHTERA 2017”. Untuk tercapainya
tujuan tersebut ditempuh melalui penetapan strategi dan arah kebijakan pembangunan.
6.1.

StrategiPembangunan
PembangunanDaerah
Daerah
Strategi
Strategi pembangunan ditetapkan dengan menggunakan analisis SWOT sebagai alat

analisa yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau yang mungkin
akan dihadapi. Selanjutnya, berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah
diuraikan, dapat diciptakan beberapa strategi, yaitu:
1) Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2) Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang,
3) Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untu kmengatasi ancaman;
4) Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.
Strategi pembangunan daerah dapat dianalisis melalui SWOT.
6.1.1. Kekuatan
Kekuatan-Peluang
– Peluang(S-O)
(S - O)
1.

Mengoptimalkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah;

2.

Mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana terutama percepatan pembangunan
infrastruktur dasar untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat;

3.

Peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dari berbagai sekor;

4.

Peningkatan kualitas pendidikan;

5.

Peningkatan pelayanan kesehatan secara optimal dan peningkatan kesadaran masyarakat akan
pentingnya nilai hidup sehat;

6.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga perdamaian;

7.

Peningkatan kawasan wisata Danau Lut Tawar sebagai investasi kepariwisataan;

8.

Memajukan berbagai sektor strategis untuk pemantapan perekonomian rakyat.
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6.1.2. Kekuatan
– Ancaman(S-T)
(S - T)
Kekuatan-Ancaman
1.

Perketat izin masuknya produk impor;

2.

Pemantapan rasa kebangsaan untuk meningkatkan nasionalisme terutama untuk generasi
muda;

3.

Peningkatan mutu kesehatan bagi masyarakat dan peningkatan pengelolaan BLUD RSU
Datu Beru sebagai rumah sakit rujukan wilayah tengah.

6.1.3. Kelemahan
– Peluang(W-O)
(W - O)
6.1.3.
Kelemahan-Peluang
1.

Peningkatan SDM Pendidikan, baik dari segi pemantapan kurikulum maupun dari segi
kelembagaan;

2.

Membuka peluang kerja dari berbagai sektoruntuk mengurangi tingkat pengangguran;

3.

Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) terutama sektor perkebunan dan
pertanian untuk peningkatan produksi, produktifitas dan nilai tambah.

– Ancamam(W-T)
(W - T)
6.1.4. Kelemahan
Kelemahan-Ancaman
1.

Ciptakan peluang usaha bagi masyarakat;

2.

Peningkatan kualitas pendidikan;

3.

Peningkatan produktivitas dari sector perkebunan dan pertanian;

4.

Pengembangan dan peningkatan mutu produk serta keahlian tenaga kerja lokal yang
kompetitif;

5.

Peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penerapan regulasi yang
maksimal;

6.

Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat.

Strategi dan Arah
6.2. Rumusan
RumusanStrategidan
Arah Kebijakan
Kebijakan Pembangunan
Pembangunan Daerah
Daerah (2012-2017
(2012-2017)
Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dilakukan melalui analisa
SWOT dan kemudian diselaraskan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
Selanjutnya strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan daerah 2012-2017 dapat
dilihat pada tabel 6.1.
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Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan
Kabupaten Aceh Tengah
Visi

: Terwujudnya Kemakmuran Dan Terhalaunya Kemiskinan Menuju Masyarakat
Aceh Tengah Sejahtera 2017
Misi 1:
Melanjutkan peningkatan pelaksanaan syariat Islam dan memantapkan
peningkatan dan penghayatan serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945
Tujuan
Terlaksananya
Syariat Islam
secara kaffah
dan mantapnya
penghayatan
serta
pengamalan
Pancasila dan
UndangUndang Dasar
1945

Sasaran
1.
2.

3.

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnyajumlah
sarana dan prasarana
ibadah
Menurunnya
pelanggaran syariat
Islam

1.

Peningkatan sarana
dan prasarana ibadah

1.

1.

Peningkatan
pelaksanaan syariat
Islam

1.

Meningkatnya
pemahaman wawasan
kebangsaan

1.

Peningkatan
pemahaman wawasan
kebangsaan

1.

Pembangunan dan
rehabilitasi sarana
ibadah
Pemberantasan
kemungkaran,
Peningkatan
profesionalisme
tenaga Wilayatul
Hisbah(WH),
Membudayakan
perbuatan makruf dan
Sosialisasi syariat
Islam.
Peningkatan
Pemahaman dan
pengamalan Pancasila
dan UUD 1945 serta
menumbuhkan
semangat kebangsaan
(nasionalisme).

VISI

: Terwujudnya Kemakmuran dan Terhalaunya Kemiskinan Menuju Masyarakat
Aceh Tengah Sejahtera 2017
MISI 2: Melanjutkan Pemantapan Perekonomian Rakyat, Mengurangi Angka
Pengangguran Dan Membuka Lapangan Kerja Di Berbagai Sektor
Tujuan
Terwujudnya
perekonomian
rakyat yang
mantap dan
menurunkan
angka
pengangguran

Sasaran

Strategi

1.

Meningkatnya
kesejahteraan
masyarakat

1. Pemantapan

2.

Menurunnya
pengangguran

2. Penciptaan

perekonomian
masyarakat

lapangan kerja

Arah kebijakan

1. Peningkatan kualitas

SDM petani/peternak,
peningkatan populasi
ternak dan
penambahan areal
kawasan
pertanian/peternakan,
penyaluran modal
usaha
1. Peningkatan iklim
investasi
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VISI

: Terwujudnya Kemakmuran dan Terhalaunya Kemiskinan Menuju Masyarakat
Aceh Tengah Sejahtera 2017
MISI 2: Melanjutkan Pemantapan Perekonomian Rakyat, Mengurangi Angka
Pengangguran Dan Membuka Lapangan Kerja Di Berbagai Sektor
Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

3.

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

1.

4.

Meningkatnya fungsi
balai benih pertanian
tanaman pangan,
perikanan dan
perkebunan
Meningkatnya
pembinaan industri
rumah tangga dan
industri kecil

1.

Meningkatnya sistem
investasi yang mudah,
serta pelayanan
perizinan yang cepat

1.

5.

6.

7.

Meningkatnya industri
pengolahan dengan
bahan baku produksi
pertanian masyarakat

1.
2.

2.

1.

Pemantapan
perekonomian
masyarakat

1.

Meningkatnya kualitas
kelembagaan dan
tenaga penyuluh
tanaman pangan,
perkebunan,
perikanan dan
kehutanan
Peningkatan fungsi
balai benih

Meningkatnya
pembinaan terhadap
industri rumah tangga
Meningkatnya
pembinaan terhadap
industri kecil
Terciptanya iklim
investasi yang
kondusif
Meningkatnya
kapasitas kelembagaan
dan SDM petugas
pelayanan perizinan
Pemantapan
perekonomian
masyarakat

Visi : Terwujudnya Kemakmuran Dan Terhalaunya Kemiskinan Menuju Masyarakat
Aceh Tengah Sejahtera 2017
Misi 3: Melanjutkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Transportasi Strategis Serta
Infrastruktur Lainnya
Tujuan
Terlaksananya
pembangunan
sarana dan
pasarana
transportasi
strategis serta
infrastruktur
lainnya.

Sasaran
1.

Tersedianya
infrastruktur dasar

Strategi
1.

Peningkatan
infrastruktur dasar

Arah Kebijakan
1.

2.
3.

Pembangunan sarana
dan prasarana
transportasi menuju
sentra produksi dan
kawasan pinggiran
Pembangunan
infrastruktur pusatpusat pertumbuhan
ekonomi.
Peningkatan

VI-4
BAB VI - RPJM Aceh Tengah 2012-2017 | Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Daerah

Tujuan

Sasaran

2.
3.

Meningkatnya
kunjungan wisatawan
Meningkatnya kualitas
lingkungan

Strategi

1.
1.

Pengembangan
pariwisata
Peningkatan
pengelolaan
lingkungan

Arah Kebijakan

1.
2.
1.
2.

4.

Tersedianya sarana dan
prasarana pengairan
dan permukiman

1.

Peningkatan sarana 1.
dan
prasarana
pengairan
dan
permukiman
2.

5.

Meningkatnyapengelola
an persampahan,
penataan pertamanan,
dan melestarikan
lingkungan hidup

1.

Peningkatan sarana
dan prasarana dan
SDM persampahan
dan pertamanan
Peningkatan dan
perluasan ruang
terbuka hijau

6.

2.

1.
2.
3.

Meningkatnya
1.
areal/kawasan irigasi dan
pengairan

Peningkatan
rehabilitasi irigasi
dan pembangunan
pada kawasan
potensial

7.

Meningkatnya
pembukaan isolasi
kawasan terpencil

1.

Peningkatan sarana
dan prasarana pada
kawasan terpencil

1.

8.

Meningkatnya
perlindungan hutan,
tanah dan air

1.

Peningkatan
pengawasan hutan

1.

1.
2.

2.

pembangunan dan
pemantapan kawasan
perdagangan
Pembangunan dan
penataan objek wisata
Promosi objek wisata
Peningkatan
pengelolaan
persampahan
Peningkatan penataan
pertamanan
Pelestarian lingkungan
hidup
Peningkatan
penyelamatan hutan,
tanah dan air
Peningkatan dan
penataan drainase di
kawasan permukiman
Peningkatan penataan
serta pembangunan
jalan lingkungan di
kawasan pemukiman
Peningkatan
pembangunan irigasi
dan pengairan
Peningkatan sarana
dan prasarana
persampahan
Penataan pertamanan
dan pelestarian
lingkungan hidup
Peningkatan
kesejahteraan petugas
persampahan dan
pertamanan
Peningkatan sarana
dan prasarana irigasi
Peningkatan
partisipasi masyarakat
terhadap irigasi
Peningkatan
infrastruktur dasar
pada kawasan
terpencil
Peningkatan reboisasi
dan penghijauan.
Peningkatan kapasitas
petugas pengawas
hutan
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Visi

: Terwujudnya Kemakmuran Dan Terhalaunya Kemiskinan Menuju Masyarakat
Aceh Tengah Sejahtera 2017
Misi 4 : Melanjutkan Peningkatan Kualitas Pendidikan Dalam Rangka Menghasilkan
Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berilmu Pengetahuan Dan Mampu
Menguasai Teknologi
Tujuan

Sasaran

. Terciptanya
kualitas
pendidikan
masyarakat
yang
berbasis
iman dan
takwa serta
ilmu
pengetahua
n teknologi.

1.

Meningkatnya mutu
pendidikan

Strategi
1.

Arah Kebijakan

Peningkatan
Kualitas
Pendidikan

1.
2.
3.

2.

Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat

1.

Peningkatan minat 1.
baca masyarakat

3.

Meningkatnya akses
informasi

1.

Peningkatan
sarana
prasarana
teknologi
informasi

dan

1.

Peningkatan sarana dan
prasarana sekolah
unggul
Kurikulum pendidikan
yang relevan
Peningkatan Tenaga
pendidik yang handal
Peningkatan kualifikasi
dan kompetensi
pendidik/tenaga
pendidikPenyediaan
beasiswa untuk peserta
didik dan mahasiswa
yang kurang mampu
atau yang berprestasi
Membangun
perpustakaan kampung
Pengadaan buku buku
perpustakaan kampung
Penyediaan sarana dan
prasarana teknologi
informasi di sekolah,
instansi pemerintah
dan kampung
Melaksanakan
pendidikan dan
pelatihan tentang
teknologi informasi
untuk tenaga pendidik,
siswa, mahasiswa,
aparatur pemerintah
dan masyarakat

Visi :

Terwujudnya Kemakmuran Dan Terhalaunya Kemiskinan Menuju Masyarakat
Aceh Tengah Sejahtera 2017
Misi 5 : Melanjutkan Peningkatan dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Serta
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan
Tujuan
Meningkatkan
Derajat
Kesehatan
Masyarakat.

Sasaran
1.

Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat

Strategi
1.

Peningkatan
1.
kualitas pelayanan
kesehatan
2.

Arah Kebijakan
pembangunan sarana
prasarana pelayanan
kesehatan
Peningkatan
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Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

3.
2. Meningkatnya
1.
program penambahan
dan pemerataan
tenaga kesehatan
2.

3. Meningkatnya
program pendidikan
dokter umum
menjadi dokter
spesialis dalam rangka
memperkuat dan
memperluas
pelayanan BLU RSU
Datu Beru pada
masyarakat
4. Meningkatnya
pemantapan
peranRSU Datu Beru
sebagai Badan
Layanan Umum
(BLU) yang mandiri
dan profesional
5. Meningkatnya
keterampilan tenaga
medis dan para medis
dalam mendukung
pelayanan prima
6. Meningkatnya
pemberian tunjangan
khusus kepada tenaga
kesehatan yang
bertugas di daerah
terpencil

1.

Peningkatan
1.
kualitas lembaga
pendidikan
kesehatan
Peningkatan
2.
kapasitas petugas
kesehatan
Peningkatan
1.
kerjasama dengan
lembaga
pendidikan

kemandirian dan
profesional BLUD
RSU Datu Beru
Penyediaan pelayanan
kesehatan gratis.
Peningkatan kualitas
dan kuantitas sarana
dan prasarana pada
lembaga pendidikan
kesehatan
pemerataan sarana dan
prasarana kesehatan
Peningkatan bantuan
tugas
belajar
bagi
dokter umum

1.

Peningkatan
1.
kewenangan dan
kemandirian
BLUD Datu Beru

Memberikan
kewenangan
BLUD
Datu Beru secara
penuh sesuai ketentuan
perundangan
yang
berlaku

1.

Peningkatan
1.
kapasitas tenaga
medis dan para
medis

Meningkatkan
mutu
dan penyelenggaraan
diklat bagi tenaga
medis dan paramedis

1.

Peningkatan
kapasitas dan
kesejahteraan
kepada tenaga
kesehatan yang
bertugas di daerah
terpencil

Meningkatkan
kesejahteraan tenaga
kesehatan di daerah
terpencil
Meningkatkan sarana
dan prasarana
kesehatan di daerah
terpencil

1.

2.
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Tujuan

Sasaran
7.

Strategi

Meningkatnya
1.
program bebas biaya
pelayanan kesehatan
dasar di setiap pusat
kesehatan masyarakat.

Peningkatan
sarana dan
prasarana
pelayanan
kesehatan dasar
pada Puskesmas

Arah Kebijakan
1.

Meningkatkan sarana
dan prasarana
pelayanan kesehatan
dasar pada Puskesmas

Visi :

Terwujudnya Kemakmuran Dan Terhalaunya Kemiskinan Menuju Masyarakat
Aceh Tengah Sejahtera 2017
Misi 6 : Melanjutkan Pemantapan Perwujudan Iklim Kehidupan Masyarakat Yang Damai,
Tertib, Kreatif, Inovatif dan Mandiri
Tujuan
Terciptanya
iklim
kehidupan
masyarakat
yang damai,
tertib, kreatif,
inovatif dan
mandiri

Sasaran
1.

Meningkatnya
pelayanan kepada
masyarakat

Strategi
1.

Peningkatan
tatakelola
pemerintahan

Arah Kebijakan
1.
2.
3.

2.

Meningkatnya
partisipasi masyarakat
dalam pembangunan

1.

Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat

1.
2.
3.

3.

Meningkatnya
aktifitas sosial,
budaya dan olahraga
masyarakat

1.

Pengembangan
sosial, budaya dan
olahraga

1.
2.

Peningkatan tata kelola
pemerintahan
Memfungsikan kantor
pemerintahan kampong
Penempatan aparatur sesuai
dengan keahliannya.
Melaksanakan
pemantapanperan
perempuan
Melaksanakan penanganan
masalah-masalah sosial
Melaksanakan penyantunan
anak yatim piatu
Pemberian penghargaan
kepada masyarakat yang
kreatif dan inovatif
Peningkatan kualitas dan
kapasitas seniman dan
budayawan
Melakukan pelestarian
budaya dan adat istiadat
daerah
Mengutamakan
penghargaan kepada
masyarakat yang
mengharumkan nama
daerah
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6.3.

Arah Kebijakan
Arah Kebijakan
Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar

lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.
Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan
pengaturan pelaksanaannya.Oleh karena itu, selama periode RPJM Kabupaten Aceh Tengah
2012-2017 arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Tengahdapat diuraikan setiap tahunnya
sebagai berikut.
6.3.1. Arah
Arahkebijakan
Kebijakan pembangunan
Pembangunantahun
Tahunpertama
Pertama(2013)
(2013)
Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya untuk mengatasi
berbagai permasalahan pembangunan untuk segera ditangani, antara lain: kemiskinan,
pengangguran, pangan, infrastruktur (jalan, irigasi) dan perumahan layak huni untuk masyarakat
miskin serta peningkatan produktivitas komoditi unggulan daerah. Upaya untuk menurunkan
angka kemiskinan dan pengangguran juga difokuskan melalui pengembangan ekonomi
masyarakat lokal. Disamping itu, upaya pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel
dan transparan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik menjadi fokus prioritas
yang akan ditangani pada tahun pertama. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga
didorong untuk lebih ditingkatkan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau
semua lapisan masyarakat. Demikian juga upaya pemerintah untuk menjaga keberlanjutan
perdamaian, mengatasi permasalahan sosial dan budaya serta penerapan nilai-nilai syariat islam
menjadi fokus prioritas pada tahun pertama.
kebijakan Pembangunan
pembangunan Tahun
tahun kedua
6.3.2. Arah Kebijakan
Kedua(2014)
(2014)
Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama
pelaksanaan RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2012-2017.Penanganan permasalahan pembangunan
yang mendesak seperti kemiskinan, pengangguran,pangan, infrastruktur (jalan, irigasi) dan
perumahan layak huni untuk masyarakat miskin serta peningkatan produktivitas komoditi
unggulan daerah terus dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan adanya penyelesaian yang
komprehensif terhadap permasalahan tersebut.Demikian juga pengembangan ekonomi
masyarakat lokal terus dilanjutkan secara konsisten untuk menurunkan angka pengangguran dan
kemiskinan.Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan kepada
masyarakat terus dilaksanakan dengan terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap
sistem dan mekanisme pelayanan yang diberikan.Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan
yang profesional dan kredibel serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik terus
dilakukan agar terwujud pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.
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Selain terus melakukan upaya penanganan diatas, pada tahun kedua pelaksanaan
RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2012-2017 diarahkan juga pada pengembangan budaya dalam
pembangunan daerah melalui berbagai program dan kegiatan untuk mendorong pengembangan
budaya dalam kehidupan sehari-hari. Upaya untuk mendorong peran serta masyarakat dalam
pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan,
pemberdayaan gender, peningkatan peran pemuda dan pembangunan keolahragaan yang
melibatkan masyarakat. Reformasi birokrasi secara menyeluruh akan dilaksanakan dalam
semua aspek pemerintahan daerah sehingga terjadi percepatan penyelenggaraan pemerintahan
yang lebih baik yang mendukung keberlanjutan perdamaian. Pada tahap ini, peletakan dasar untuk
mendukung pengembangan agroindustri telah dilakukan dengan memfasilitasi berkembangnya
investasi sesuai dengan komoditi unggulan daerah.
6.3.3. Arah kebijakan
Kebijakan Pembangunan
Tahunketiga
Ketiga(2015)
(2015)
pembangunan tahun
Arah

kebijakan

pembangunan

tahun

ketiga

dilaksanakan

untuk

memastikan

kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun pertama
dan kedua dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan
pemerintahan daerah.Kebijakan pembangunan daerah lebih menekankan pada orientasi hasil di
lapangan berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Penanganan
permasalahan pembangunan yang mendesak seperti kemiskinan dan pengangguran, permukiman
layak huni, pangan, pengangguran,pangan, infrastruktur (jalan, irigasi, ) dan perumahan layak huni
untuk masyarakat miskin serta peningkatan produktivitas komoditi unggulan daerah harus
menunjukan hasil nyata di lapangan yang dapat dirasakan masyarakat serta adanya perkembangan
yang berarti dalam penyelesaian masalah tersebut. Agroindustri komoditas unggulan daerah sudah
berkembang sehingga dapat diandalkan untuk meningkatkan pendapatan asli Kabupaten Aceh
Tengah.
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan sudah menjadi sistem
pelayanan yang melembaga dan lebih profesional untuk pencapaian target pembangunan
milenium pada tahun 2015. Peningkatan pelayanan publik dapat diukur secara langsung
berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan tersebut.Pelayanan
kesehatan tidak lagi terpusat di ibukota provinsi melainkan dapat diakses di regional melalui
pembangunan rumah sakit di 4 (empat) regional. Pengembangan budaya dalam pembangunan
sudah diapresiasi oleh masyarakat yang terlihat dari penyelenggaraan even budaya baik di dalam
daerah maupun di luar daerah yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata. Demikian juga
dengan karakter budaya yang dimiliki oleh masyarakat sudah menjadi jati diri dan kebanggaan
masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.
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Peran

serta

masyarakat

dalam

pembangunan

daerah,

pemberdayaan

lembaga

kemasyarakatan, pemberdayaan gender, peningkatan peran pemuda dan pembangunan
keolahragaan yang melibatkan masyarakat juga menjadi fokus pembangunan.Pelaksanaan
reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara konsisten sehingga terjadi perubahan signifikan
dalam wajah birokrasi pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah.
Pada tahun ketiga ini investasi telah berkembang untuk meningkatkan pendapatan asli
Kabupaten Aceh Tengah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang handal dan Badan usaha
milik Kabupaten Aceh Tengah yang dikelola secara profesional.Selanjutnya investasi diarahkan
untuk mengembangkan sumber daya alam terbarukan sebagai potensi energi untuk mengatasi
krisis energi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Kebijakan Pembangunan
Tahunkeempat
Keempat(2016)
(2016)
6.3.4. Arah kebijakan
pembangunan tahun
Arah kebijakan pembangunan tahun keempat adalah untuk memantapkan capaian
pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan
perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan
kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan
capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor agar terwujud pembangunan Kabupaten
Aceh Tengah yang terintegrasi.
Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Tengah ditekankan pada pengembangan
kawasan-kawasan strategis yang memiliki potensi ekonomi yang melibatkan para pemangku
kepentingan termasuk dukungan terhadap kemudahan investasi yang terkait dengan
pengembangan agroindustri.Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mendorong bagaimana
penataan dan revitalisasi kawasan dapat meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Aceh
Tengah di tingkat global dan regional.Pada tahap ini, angka kemiskinan dan pengangguran
Kabupaten Aceh Tengah diharapkan telah mengalami penurunan yang signifikan dan daerahdaerah yang mengalami rawan pangan sudah teratasi.Nilai tambah produk komoditas unggulan
sudah menunjukkan hasil yang nyata.Akses jalan yang menjangkau wilayah terisolir sudah dapat
diselesaikan secara baik.Selain itu, pencapaian target tujuan pembangunan milenium khususnya
pelayanan kesehatan dan mutu pendidikan tidak hanya dijaga agar tetap konsisten, melainkan juga
pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar dan dalam
Kabupaten Aceh Tengah sehingga dapat menambah pendapatan Asli Kabupaten Aceh Tengah.
6.3.5. Arah kebijakan
pembangunan tahun
Kebijakan Pembangunan
Tahunkelima
Kelima(2017)
(2017)
Pada tahun kelima pelaksanaan RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2012-2017 merupakan
tahap konsolidasi untuk memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan
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jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan
tahun kelima difokuskan pada bidang/sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaian
kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang
telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir.Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun
kelima menjadi dasar untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada periode ketiga
pelaksanaan RPJP Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025.Pelaksanaan kebijakan, program dan
kegiatan pada tahun kelima tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian
pembangunan di masing-masing bidang/sektor dengan memperhatikan program-program
prioritas yang perlu dipercepat pencapaian targetnya.Pada tahun kelima ini, target pembangunan
Kabupaten Aceh Tengah sudah dapat dicapai secara menyeluruh sesuai dengan yang telah
ditetapkan.
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