BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan bagian penting
dari kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021, ditetapkan Visi
Pemerintah Kabupaten Bima yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bima Yang Ramah
“Religius, Aman, Makmur, Amanah Dan Handal”.
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bima dibutuhkan strategi atau
langkah-langkah dan arah kebijakan yang jelas serta terarah.
Strategi merupakan pemikiran-pemikiran konseptual analitis dan komprehensif
tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sementara visi dan misi
pembangunan daerah jangka menengah merupakan gambaran harapan dan keinginan
kehidupan masyarakat dimasa yang akan datang yang lebih baik dari saat sekarang.
Harapan dan keinginan dapat dicapai apabila visi dan misi tersebut lebih realistis sesuai
dengan kondisi dan situasi daerah yang sudah dan sedang terjadi serta kecenderungan
ataupun kemungkinan perkembangan dimasa depan. Untuk mempercepat implementasi
pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, perlu dikembangkan strategi, arah
kebijakan, sasaran serta program pembangunan sehingga dinamika pembangunan tetap
terarah menuju visi dan misi yang telah ditetapkan.
6.1. Strategi
Dalam rangka pencapaian visi dan Misi serta Kebijakan Pembangunan, maka
perlu dikemukakan strategi pelaksanaannya. Keberhasilan mengaktualisasikan visi dan
misi sangat di tentukan oleh strategi dan ketepatan pelaksanaannya, maka strategi yang
akan kami terapkan di dalam membangun Kabupaten Bima ke depan adalah :
1.

Peningkatan Kualitas Pendidikan

2.

Peningkatan Kualitas Kesehatan

3.

Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Penataan Ruang, Pariwisata dan Konektifitas
wilayah
Pemantapan Keamanan, ketertiban dan supremasi hukum

4.
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5.

Pengembangan Ekonomi kreatif, Agro Industri dan Ketahanan Pangan

6.

Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran

7.

Peningkatan Kualitas Pengamalan agama, sosial dan budaya

8.

Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

9.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Tabel. 6.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

4

MISI 1 : Meningkatkan Masyarakat Yang Berkualitas Melalui Penerapan Nilai-Nilai Religius Dalam
Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat
Meningkatnya
kesadaran dan
pemahaman
kehidupan beragama

Terwujudnya
peningkatan sosial
keagamaan

Edukasi daan legalisasi
aturan daerah

Budaya religius dan
penyusunan
panduan/Perda

Terwujudnya
peningkatan
pengamalan nilai-nilai
religius dalam
masyarakat

Misi II : Mewujudkan Masyarakat Yang Aman, Tertib, dan Nyaman Dengan Mengedepankan
Penegakan Supremasi Hukum
Menciptakan rasa
aman di lingkungan
masyarakat
Berkembangnya
kehidupan demokrasi
dan politik yang sehat
bagi kehidupan
berbangsa dan
bernegara
Terwujudnya daerah
yang tangguh bencana

Meningkatkan
Ketertiban,
Perlindungan
Masyarakat dan
Penegakan Hukum
Meningkatnya kualitas
demokrasi dalam
masyarakat

Konstruksi, rehabilitasi
dan revitalisasi

Pembangunan dan
peningkatan pos
keamanan dan sarana
mobilitas

Inventarisasi, edukasi

Aparatur kabupaten,
kecamatan dan desa

Membangun
masyarakat yang
tangguh terhadap
bencana

Penanganan bencana,
tanggap darurat dan
logistik serta rehabilitasi rekonstuksi

penguatan organisasi
masyarakat tanggap
bencana, edukasi dan
simulasi

MISI III : Meningkatkan Kemajuan Dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Dalam Rangka
Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Didukung Tersedianya Sarana Dan Prasarana
Berbasis Tata Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Menurunnya angka
kemiskinan dan
meningkatnya
ketersediaan lapangan
kerja
Meningkatkan
kualitas Sarana dan
prasarana wilayah
sesuai arahan tata
ruang

Menurunnya angka
kemiskinan dan
pengangguran

Koordinasi, sosialisasi,
sinkronisasi dan fasilitasi

Meningkatnya
kepatuhan terhadap
arahan tata ruang

Konstruksi dan
rehabilitasi

Tersedianya kualitas
infrastruktur jalan dan
jembatan
Terpenuhinya
kebutuhan air irigasi

Fasilitasi, koordinasi,
konstruksi dan
rehabilitasi
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Penguatan program
koordinasi
penanggulangan
kemiskinan daerah
Peningkatan mutu SDM
Peningkatan jalan
kabupaten pada
kawasan strategis cepat
tumbuh, dan tertinggal

Peningkatan jaringan
irigasi kabupaten dan
desa
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Meningkatnya
Investasi, produktivitas
dan daya saing usaha
kecil dan menengah
menuju kemandirian
ekonomi daerah

Tertatanya kawasan
kumuh perkotaan dan
perdesaan secara
berkelanjutan

Kontruksi , rehabilitasi,
reviltalisasi dan
koordinasi

Peningkatan kualitas
permukiman perkotaan
dan perdesaan

Tersedianya sistem
pengelolaan
persampahan yang
komprehensif
Meningkatnya kualitas
perencanaan,
pengendalian dan
pemanfaatan ruang
Tersedianya
aksesibilitas
masyarakat terhadap
angkutan umum
Menurunnya angka
kecelakaan
Meningkatnya
aksesibilitas terhadap
sarana telekomunikasi
dan informasi
Terwujudnya
peningkatan Investasi
dan nilai produksi di
daerah

Fasilitasi, legalisasi dan
edukasi

Restrukturisasi lembaga
yang diarahkan pada
skala desa, kecamatan
dan kabupaten
Peningkatan sistem dan
mekanisme
pengendalian yang
efektif
Peningkatan pelayanan
transportasi pedesaan

Peningkatan
kemampuan
daerah

Fasiitasi dan revitalisasi

fiskal

Peningkatan kualitas
dan kuantitas UMKM
Terjaganya ketersediaan
dan cadangan pangan

Edukasi, sosialisasi,
koordinasi dan
sinkronisasi
Fasilitasi, distribusi dan
revitalisasi
Edukasi ,sosialisasi,
rehabilitasi
Fasilitasi, Konstuksi,
edukasi sarana
telekomunikasi dan
informasi
Koordinas pemasaran
(promosi) potensi daerah
Perbaikan iklim investasi

Fasilitasi dan Peningkatan
SDM IKM
Fasilitasi, revitalisasi
Penyediaan cadangan
pangan

Intensifikasi,
ekstensifikasi, rehabilitasi
dan diversifikasi

Pengembangan objek
wisata

Peningkatan sarana dan
prasarana jalan
Peningkatan pelayanan
telekomunikasi dan
informasi di pedesaan
Pengembangan dunia
usaha dan investor

Peningkatan SDM dan
teknologi pengolahan

Masyarakat dan
kelompok usaha IKM
Peningkatan kerjasama
masyarakat, UMKM dan
pemerintah
Pengadaan, distribusi,
pembinaan,
penanganan,
pengawasan &
Penyusunan regulasi
Peningkatan populasi
ternak
Peningkatan produksi
tanaman pangan
Peningkatan produksi
perikanan budidaya
Peningkatan produksi
perikanan tangkap
Peningkatan produksi
garam
Peningkatan kualitas
objek pariwisata
Peningkatan
kualitas
produk pariwisata

MISI IV : Meningkatkan Kemampuan, Kejujuran Aparatur Pemerintah Dengan Mengedepankan Rasa
Tanggungjawab Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Meningkatnya kualitas,
efektifitas dan efisiensi
pelayanan publik yang
prima

Terciptanya pelayanan
publik yang profesional
Terciptanya sistem
birokrasi yang
profesional dan
berkualitas

Asistensi, edukasi,
reposisi aparatur untuk
terwujudnya the right
man on the right position

Pendidikan lanjutan
aparatur

Investigasi , edukasi dan
fasilitasi

Laporan kegiatan
(tahunan, semesteran,
triwulanan)
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Regulasi

Peningkatan ketaatan
terhadap regulasi
keuangan

MISI V: Membangun Masyarakat Yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing
Meningkatnya kualitas
hidup masyarakat

Terwujudnya akses dan
kualitas pendidikan

Fasilitasi, konstruksi,
promosi, edukasi,
rehabilitasi, distribusi,
dan mobilisasi

Peningkatan Angka
partisipasi murni (APM)
SD/MI/Paket A
Peningkatan kualitas
Kesehatan

Terciptanya
pengarusutamaan
gender dan
perlindungan anak

Edukasi , distribuisi,
Sosialisasi

Tercapainya
peningkatan
pemberdayaan
masyarakat dan desa

Edukasi , fasilitasi, dan
rehabilitasi

Terwujudnya
pencapaian prestasi
olahraga dan seni

Edukasi , distribuisi,
sosialisasi

Peningkatan Edukasi
dan fasilitasi pada
kader/Motivator
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak
Peningkatan edukasi
dan fasilitasi diarahkan
pada layanan
masyarakat penyandang
masalah sosial : anak
terlantar,
penyalahgunaan NAPZA
dll, dan masyarakat
termarjinalkan
Peningkatan
pembinaan, pemerataan
dan pemahaman
prestasi olahraga dan
seni

Terwujudnya akses dan
kualitas kesehatan

Meningkatnya prestasi
masyarakat di bidang
olahraga dan seni
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