BAB VI
Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun
waktu lima tahun

ke depan, perlu dilakukan analisis lingkungan yang

mempertimbangkan seluruh faktor lingkungan internal yang terdiri atas kekuatan
dan kelemahan, serta faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang dan
ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis. Analisis ini diperlukan
sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan
melalui penetapan tujuan (goal) dan sasaran (objective) pembangunan daerah
yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang.
Proses pengidentifikasian analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis
SWOT dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah daerah, masukan
masyarakat serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan
Kepala Daerah Tahun 2009-2014, serta dokumen perencanaan lainnya yang
mendukung.
6.1.

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats)
Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) dilakukan untuk
mengidentifikasi potensi positif dan negatif dari internal organisasi
pemerintah.

Identifikasi

ini

dimaksudkan

agar

pemerintah

dapat

memaksimalkan potensi dirinya dalam upaya mencapai visi dan misi.
Identifikasi tersebut terdiri dari unsur kekuatan dan kelemahan organisasi.
Adapun hasil identifikasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Kekuatan
Kekuatan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang teridentifikasi adalah
sebagai berikut:
a. Memilki sumber daya alam yang cukup potensial untuk dijadikan
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andalan bagi pembangunan daerah, terutama pedesaan.
b. Sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Ciamis masih potensial untuk
tumbuh karena belum mencapai titik jenuh.
c. Memiliki dokumen perencanaan sejak jangka pendek hingga jangka
panjang untuk mendukung proses pembangunan.
d. Memiliki cukup banyak lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
sehingga potensi pemberdayaan masyarakat di tingkat pedesaan
cukup tinggi.
2. Kelemahan
Kelemahan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam pembangunan 5 (lima)
tahun mendatang dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a. Belum meratanya akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan
dan infrastruktur.
b. Kualitas dan pemerataan SDM masih kurang.
c. Belum memadainya infrastruktur pelayanan dasar (pendidikan &
kesehatan)

maupun

infrastruktur

penunjang

pengembangan

ekonomi lokal (irigasi, jalan beraspal, dll).
d. Terbatasnya lapangan usaha dan belum meratanya akses terhadap
pasar kerja.
e. Rendahnya daya beli masyarakat, tingginya angka ketargantungan
dan cukup tingginya angka kemiskinan.
f. Penggalian potensi sumber-sumber dana daerah masih terbatas
karena tidak adanya aset.
g. Belum adanya sistem manajemen data serta integrasi data, serta
sistem informasi yang mampu menunjang pengambilan kebijakan
3. Peluang
Peluang untuk pembangunan Kabupaten Ciamis untuk 5 (lima) tahun ke
depan adalah sebagai berikut:
a. Potensi investasi masuk ke Kabupaten Ciamis masih terbuka lebar.
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b. Adanya peluang pengembangan kemitraan dengan pemerintah daerah lain
maupun dengan pelaku usaha di dalam dan luar daerah Kabupaten Ciamis
dalam rangka percepatan pembangunan pedesaan.
c. Sudah banyaknya dokumen tata kelola sebagai sumber acuan dan
kesempatan mengikuti diklat tata kelola baik di dalam maupun luar negeri

4. Ancaman
Adapun

ancaman

yang

mungkin

muncul

dalam

Kabupaten Ciamis untuk 5 (lima) tahun ke depan

pembangunan
adalah sebagai

berikut:
a. Dukungan dan peran serta masyarakat, terutama kaum perempuan
dalam pembangunan masih kurang.
b. Belum

optimalnya

regulasi

dalam

mendukung

pengelolaan

pembangunan.
c. Beberapa daerah merupakan kawasan rawan bencana serta masih
rawan akan penyakit menular dan maupun tidak menular.
d. Adanya kecenderungan masyarakat di perdesaan untuk bermigrasi
keluar daerah Kabupaten Ciamis atau melakukan transmigrasi
6.2.

Strategi dan Arah Kebijakan
Berdasarkan hasil Analisis SWOT, strategi dan arah kebijakan pembangunan

Kabupaten Ciamis yang dipilih untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Strategi dan Arah Kebijakan
Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
1

Membangun
sumber daya
manusia yang
terdidik

1

Meningkatkan layanan
pendidikan yang
berkualitas
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1

Peningkatan
kualitas layanan
pendidikan umum
dan kejuruan serta
pesantren yang
berbasis potensi
daerah

1

Peningkatan kualitas dan
kuantitas Sarana
prasarana.
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Tujuan

Sasaran

Strategi
2

3

4

2

Meningkatkan
derajat kesehatan
masyarakat

2

Meningkatnya budaya dan
minat baca

1

1

Meningkatnya layanan
kesehatan

1

2

3

4

3

Mengendalikan
pertumbuhan
penduduk

2

Meningkatnya kesehatan
lingkungan

1

1

Mempertahankan laju
pertumbuhan penduduk

1
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Arah Kebijakan
Peningkatan kualitas dan
kuantitas Tenaga pendidik
dan kependidikan.
Pengembangan Sistem
penyelenggaraan
pendidikan.
Pengembangan kemitraan
di bidang pendidikan.

5

Penuntasan program
pendidikan dasar 9 tahun
dan penguatan wajib
belajar pendidikan
menegah 12 tahun

Meningkatkan
akses masyarakat
terhadap
perpustakaan
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas sarana
prasarana
kesehatan.
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas Sumber
daya kesehatan.

1

Peningkatan ketersediaan
informasi, sarana dan
prasarana perpustakaan

1

Peningkatan fasilitas rawat
inap di puskesmas dan
rumah sakit.

1

pemenuhan kebutuhan
tenaga kesehatan baik
secara kualitas maupun
secara kuantitas

Meningkatkan
partisipasi
masyarakat dalam
bidang kesehatan.

1

Peningkatan kesadaran
masyarakat dalam bidang
layanan kesehatan.

2

Peningkatan penyediaan
anggaran publik sektor
kesehatan bagi masyarakat
kurang mampu.

Meningkatkan
pengamatan
penyakit.
Pengembangan
lingkungan sehat.

1

Peningkatan deteksi dini
penyakit.

1

Revitalisasi program
Keluarga Berencana
dan kesejahteraan
keluarga.

1

Meningkatkan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) pada tingkat rumah
tangga
Pendewasaan usia
perkawinan pertama.
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Tujuan

Sasaran

Strategi
2

2

4

5

Meningkatkanya
peran pemuda
dan perempuan
dalam
pembangunan

Meningkatkan
prestasi olahraga
serta
pengembangan
dan pelestarian
seni dan budaya
daerah

1

Meningkatnya partisipasi
organisasi pemuda dalam
pembangunan

1

2

Meningkatnya peran
perempuan dalam
berpolitik/kemasyarakatan

1

1

2

Meningkatnya prestasi
olahraga.

Pengembangan dan
penguatan nilai budaya
yang berkembang di
masyarakat.

Mengendalikan
migrasi dan
pemerataan
persebaran
penduduk serta
penguatan
ketahanan keluarga
Pemberdayaan
pemuda

1

Pengembangan usaha
keluarga diberbagai sektor
kegiatan ekonomi
masyarakat

1

pemberdayaan pemuda
sebagai pelopor dalam
bidang ekonomi dan
pendidikan

Penguatan peran
perempuan dalam
pembangunan

1

Pengarusutamaan gender
dalam pembangunan.

2

Fasilitasi permodalan bagi
kelompok perempuan

1

Meningkatkan
kualitas sarana dan
prasarana olahraga.

1

Pendukungan
pembangunan sarana dan
prasarana olahraga.

2

Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
olahragawan
berprestasi yang
berkelanjutan.

1

Peningkatan dan
pembinaan atlet.

2

Pemasyarakatan olahraga.

1

Peningkatan pengelolaan
seni dan budaya.

1

Peningkatan sarana dan
prasarana seni dan budaya.

1

2
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Arah Kebijakan
Memantapkan
peningkatan pencapaian
KB aktif Pasangan Usia
Subur (PUS) dan KB
Mandiri

Meningkatkan
kuantitas dan
kualitas grup
kesenian/seniman/
budayawan serta
berkembang dan
lestarinya seni dan
budaya daerah.
Pelestarian seni dan
budaya daerah.
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Tujuan

Sasaran

Strategi
2

6

7

Meningkatkan
kerukunan hidup
beragama

Meningkatkan
perlindungan dan
kesejahteraan
sosial

1

Pemahaman dan
pengamalan agama dalam
kehidupan sehari-hari.

1

2

mewujudkan harmonisasi
dan kerukunan antar
kelompok masyarakat,
inter umat beragama
maupun antar umat
beragama serta
pengembangan toleransi
terhadap keragaman
agama

1

1

Menurunnya tingkat
kemiskinan.

1

2

Terlindunginya
perempuan dan anak-anak
dari tindak kekerasan.

1

3

Menurunnya PMKS.

1

Pengembangan dan
pemantapan peran
lembaga pendidikan
dan organisasi
keagamaan
Mengembangkan
pemantapan
pengawasan
pelaksanaan ibadah
sebagai antisipasi
tumbuhnya agama
atau kepercayaan
baru yang
menimbulkan
keresahan pada
masyarakat.
Mengembangkan
inisiatif lokal dalam
penanggulangan
kemiskinan.
Mempermudah
akses ,
pengembangan dan
perlindungan
perempuan dan
anak.

Peningkatan
Penyelesaian
Masalah Sosial

1

Arah Kebijakan
Pengelolaan keragaman
seni budaya
Peningkatan kualitas
sarana dan prasarana
keagamaan.

1

Meningkatkan tolereansi
antar umat beragama.

1

Peningkatan kualitas
pelayanan keluarga miskin

1

Penyelesaian dampak
kekerasan.

2

Mengembangkan desa
layak anak.
Meningkatkan peran serta
pemerintah dan
masyarakat dalam
penyelesaian masalah
sosial.

1

2

Penjaringan kerja
penanganan anak jalanan
dan penyakit sosial lainnya.

Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang effisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah
dengan duania usaha dan masyarakat
1

Meningkatkan
kapasitas
pemerintah
daerah

1

Meningkatnya kualitas
SDM aparat

1

Mengembangkan
kapasitas sumber
daya aparatur.

1

Peningkatan diklat bagi
aparatur.

2

Pengembangan jabatan
fungsional aparatur.
Pengembangan fasilitas.
sarana dan prasarana
aparatur.

3
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Tujuan
2

2

Meningkatkan
pelayanan kepada
masyarakat

Sasaran
Meningkatnya efektifitas
dan efisiensi birokrasi

1

1

Meningkatnya
transparansi.

1

2

Meningkatnya pelayanan
masyarakat.

1

Strategi
Mengembangkan
kapasitas sumber
daya aparatur.

meningkatkan
ketersediaan
informasi public
mengembangkan
sistem layanan
publik

1

Arah Kebijakan
Pengembangan SOP.

2

Peningkatan kemampuan
pengelolaan keuangan
dan kekayaan Daerah.

3

Peningkatan partisipasi
masyarakat dan swasta
dalam penyusunan
perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan pembangunan
dan kebijakan daerah.

1

Peningkatan informasi
pembangunan di berbagai
media
peningkatan dan
penerapan standar
pelayanan minimum
meningkatkan kepuasan
masyarakat
Optimalisasi
penyelenggaraan sistem
administrasi
kependudukan yang lebih
efektif, menyeluruh,
terintegrasi, dan akurat

1

2
3

Meningkatnya pelayanan
administrasi
kependudukan.

1

peningkatan sistem
administrasi
kependudukan

1

Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam
menyampaikan pendapat
dan berpolitik.
Meningkatnya Kesadaran
Hukum masyarakat.

1

1

Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam Pemilu.

1

Diseminasi informasi
produk perundangundangan

Terciptanya supremasi
hukum dan perlindungan
Hak Azasi Manusia (HAM).

1

Meningkatkan
partisipasi
masyarakat dalam
pesta demokrasi.
peningkatan
pengetahuan
masyarakat
terhadap produk
perundangundangan
meningkatkan
penegakan hukum
dan HAM

1

Penegakan Perda

2

Sosialiasi Hukum dan HAM

1

Peningkatan pemeliharaan
Kantrantibmas

3

Meningkatnya
kesadaran politik
dan demokrasi

1

4

Meningkatnya
kesadaran
hukum dan HAM
serta stabilitas
keamanan dan
ketertiban umum

1

2

3

Terkendalinya stabilitas
keamanan dan ketertiban
masyarakat.
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1

1

Meningkatkan
perlindungan dan
ketentraman,
ketertiban
masyarakat
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Tujuan

Sasaran
2

5

Meningkatkan
hubungan
kerjasama
kemitraan
dengan dunia
usaha dalam
pelaksanaan
pembangunan
daerah

1

Mengembangkan
kerjasama pemerintah
daerah dengan
masyarakat dan dunia
usaha

1

Strategi
Meningkatkan
wawasan
kebangsaan
Peningkatan
kapasitas Pemda

1

Arah Kebijakan
Peningkatan wawasan
kebangsaan kepada
aparatur dan masyarakat

1

Peningkatan kapasitas
aparat pemda di bidang
kerjasama antar
stakeholder pembangunan.

2

Penyelenggaraan seminar,
lokakarya sebagai upaya
menjaring kemungkinan
kerjasama pemerintah
dengan dunia usaha dan
masyarakat.

Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang
berkelanjutan
1

Menyediakan
infrastruktur yang
mendukung
aktivitas
ekonomi, sosial
dan budaya

1

Meningkatnya keandalan
sarana dan prasarana
transportasi

1

Meningkatkan
kualitas dan
ketersediaan
infrastruktur
wilayah

1

Peningkatan jalan
kabupaten

2

Meningkatnya
kualitas
danketersediaan
sarana dan
prasarana
transportasi

2

Peningkatan Jalan Strategis
Kecamatan

3

Peningkatan Jalan Jalur
yang dilalui Angkot/
Angdes
Peningkatan jalan di
kawasan stratgeis dan
cepat tumbuh kabupaten

3

3

5
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Meningkatkan
kualitas
infrastruktur jalan
di kawasan strategis
kabupaten
Meningkatnya
kualitas dan
ketersediaan sarana
dan prasarana
transportasi
Meningkatnya
kualitas dan
ketersediaan sarana
dan prasarana
transportasi

4

1

Meningkatkan kualitas
saran dan prasrana
transportasi darat

1

Meningkatkan kualitas
saran dan prasrana
transportasi darat
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Tujuan
2

3

Sasaran
Meningkatnya keandalan
sistem jaringan
infrastruktur sumber daya
air dan pengelolaan
sumber daya air
Meningkatkan Akses
Masyarakat terhadap
Sarana dan Prasarana
Dasar Permukiman

1

1

Strategi
Meningkatkan
kualitas sistem
jaringan
infrastruktur dan
pengelolaan
sumber daya air
Meningkatkan
ketersediaan sarana
dan prasarana
dasar permukiman

1

1

Peningkatan penanganan
air bersih , air limbah dan
drainase di daerah rawan
sanitasi

2

Penanganan Kawasan
Kumuh Perkotaan
Penataan lingkungan
perkotaan di Pusat
Kegiatan Lokal (PKL)
Meningkatkan penanganan
persampahan

3

4

4

Meningkatnya cakupan
pelayanan dan kualitas
infrastruktur energi dan
ketenagalistrikan

1

5

Meningkatnya daya
dukung dan daya tampung
lingkungan

1

2

3

4

6

Meningkatnya RTH yang
dikelola Pemerintah
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1

Arah Kebijakan
Pembangunan dan
rehabilitasi jaringan irigasi

Meningkatkan
ketersediaan sarana
dan prasarana
energi dan
ketenagalistrikan
Mempertahankan
kawasan lindung
dan berfungsi
lindung
Meningkatkan
upaya mitigasi dan
adaptasi terhadap
perubahan iklim di
berbagai sektor
Meningkatkan
upaya pengendalian
pencemaran dan
perusakan
lingkungan hidup

1

Bantuan listrik bagi
keluarga tidak mampu

1

Peningkatan kualitas dan
fungsi kawasan lindung

2

Peningkatan mitigasi dan
adaptasi terhadap
perubahan iklim

3

Peningkatan pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan

Meningkatkan
penyebaran
informasi sumber
daya alam dan
lingkungan hidup
Mempurluas jumlah
Ruang Terbuka
Hijau (RTH) yang
dikelola Pemerintah
Daerah

4

Peningkatan kualitas dan
akses informasi sumber
daya alam dan lingkungan
hidup

1

Revitalisasi Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
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Tujuan
7

8

Sasaran
Meningkatakan
penanggulangan bencana
dan perlindungan
masyarakat

Meningkatnya kualitas
penataan ruang

1

1

Strategi
Peningkatan
layanan
penanggulangan
bencana

Peningkatan kinerja
penataan ruang

1

Arah Kebijakan
Pencegahan dini dan
penanggulangan bencana

2

Pembuatan regulasi
penanggulangan bencana

3

pelatihan tanggap bencana
di tingkat
desa/kelurahan/kecamatan

4

peningkatan sarana dan
prasarana penaggulangan
bencana
Pelibatan masyarakat
dalam penyusunan
rencana tata ruang
Penyusunan rencana tata
ruang untuk kawasan
strategis dan kawasan
potensial berkembang

1

2

3

penyebarluasan informasi
rencana tata ruang

4

Pembangunan sesuai
dengan rencana tata ruang

5

Penyusunan insentif dan
disentif pemanfaatan
ruang

1

Peningkatan produktivitas
dan akses UMKM kepada
sumberdaya produktif

2

Peningkatan jumlah
koperasi yang berkualitas

3

Peningkatan kapasitas
sumberdaya di bidang
koperasi dan UMKM
Pengembangan LKM

Misi 4 :Membangunan perekonomian daerah yang tangguh
1

Meningkatkan
kemampuan
ekonomi daerah

1

Meningkatnya peran
koperasi, UMKM dan
lembaga keuangan non
perbankan dalam
pengembangan
perekonomian rakyat

1

Meningkatkan
kualitas koperasi,
UMKM dan
lembaga keuangan
non perbankan
dalam
pengembangan
ekonomi lokal
daerah

4
5
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Peningkatan kualitas
produk UMKM
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Tujuan

Sasaran
2

2

Meningkatnya investasi
yang berbasis potensi
unggulan lokal

1

2

Strategi
Penguatan
permodalan UMKM
dan pedagang
sektor informal
Meningkatkan
kualitas pelayanan
perijinan secara
Cepat, Tepat dan
akurat
Meningkatkan
promosi dan
ketentuan hukum
investasi

1

1

Peningkatan regulasi
perizinan

1

Pemilihan media promosi
yang tepat sasaran

2

Pengembangan dan
peningkatan sistem
informasi investasi
Pameran investasi

3
3

Meningkatnya daya saing
potensi unggulan daerah

1

2

3

4

Meningkatkan
kualitas potensi
unggulan daerah

1

Inventarisasi potensi
unggulan daerah

2

Fasilitasi Sertifikasi produk
unggulan daerah
Meningkatkan promosi
potensi unggulan lokal

Meningkatkan
pemasaran produk
unggulan
Pengembangan
jaringan kerjasama
usaha

1

1

Jaringan kerjasama skala
lokal, regional, nasional
maupun internasional

Meningkatkan
mutu dan inovasi
produk pariwisata

1

Revitalisasi Kepariwisataan

2

Peningkatan promosi
wisata
Pembangunan sarana dan
prasarana destinasi wisata

3

4

5

Terwujudnya sentrasentra pertumbuhan
ekonomi yang berbasis
potensi unggulan lokal

Terwujudnya sarana
prasarana perekonomian
masyarakat

1

1

Mengembangkan
Kawasan Industri
Kecil dan
Menengah

Peningkatan
kapasitas pasar
tradisional

1

Pengembangan sentrasentra industri

2

Pengembangan kluster
industri
Revitalisasi Pasar
Tradisional

1

2
2
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Arah Kebijakan
Fasilitasi bantuan modal
bagi PKL, pedagang pasar
tradisional dan UMKM

Fasilitasi pemasaran
produk

Fasilitasi dan
pemberdayaan PKL
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Tujuan

Sasaran
3

2

Meningkatkan
daya beli
masyarakat

1

Meningkatnya
pendapatan masyarakat
dan menurunnya
disparitas pendapatan

1

Strategi
Perlindungan toko
tradisional
Memperluas
lapangan pekerjaan

1

2
2

Meningkatkan
kualitas tenaga
kerja

1

2
3

Meningkatkan
nilai tambah dan
daya saing
pertanian,
peternakan,
perikanan dan
kehutanan

Arah Kebijakan
Peningkatan kapasitas toko
tradisional dan penataan
toko modern
Meningkatkan peluang dan
kesempatan kerja

Akses informasi ke bursa
tenaga kerja
penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan dan
keterampilan tenaga kerja
Menciptakan wirausaha
baru
Mencetak lahan sawah
baru

1

Terjaminnya lahan
pertanian berkelanjutan

1

Mempertahankan
dan mengganti luas
lahan sawah yang
beralih fungsi

1

2

Meningkatkatnya produksi
dan produktivitas
komoditi pertanian ,
peternakan, perikanan
dan kehutanan

1

Revitalisasi lahan,
infrastruktur dan
sarana

1

Peningkatan kualitas dan
kuantitas infrastruktur
pertanian seperti irigasi,
embung , jalan desa dan
Jalan Usaha Tani

2

Revitalisasi
teknologi, inovasi
dan industri hilir

1

Optimalisasi teknologi budi
daya dan pengelolaan
pasca panen

3

Peningkatan
kapasitas sumber
daya di sektor
pertanian dan
kehutanan
termasuk
revitalisasi
penyuluh

1

Peningkatan kapasitas
petani

2

Peningkatan usaha
agribisnis

1

Peningkatan kapasitas
penyuluh termasuk
penyediaan sarana dan
prasarananya
Peningkatan usaha
agribisnis dengan
penggunaan teknologi
budidaya serta pengolahan

3

Berkembangnya berbagai
aktivitas off farm untuk
meningkatkan penghasilan
petani
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Tujuan

Sasaran
2

4

Meningkatkan
ketahanan
pangan

1

Meningkatnya
ketersediaan,
keterjangkauan, konsumsi,
sistem informasi dan
kelembagaan pangan

Strategi
Meningkatkan
Promosi /
Pemasaran hasil
pertanian,
pengembangan
sistem informasi
pertanian,
pembangunan
pusat
penampungan
produksi

1

Arah Kebijakan
Peningkatan dan
pengembangan peran
kelembagaan pemasaran
hasil pertanian

2

Membentuk BUMD hasil
pertanian dan kehutanan

1

Penguatan
Kelembagaan
Ketahanan Pangan

1

Peningkatan dan
pengembangan lumbung
pangan masyarakat

2

Meningkatkan
produktivitas dan
mutu produk serta
distribusi hasil
perkebunan,
pertanian

1

Peningkatan ketersediaan
dan cadangan pangan

2

Penganekaragaman dan
keamanan pangan
Peningkatan distribusi dan
akses pangan
Penanganan kerawanan
pangan

3
4
Misi 5 : Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan
1

Meningkatkan
layanan
pemerintah desa
kepada
masyarakat

1

Meningkatnya kapasitas
sumber daya aparatur
pemerintah desa dan BPD.

1

Meningkatkan
pedidikan dan
pelatihan SDM
pemerintahan desa

1

Diklat perangkat desa dan
BPD

2

Meningkatnya kuantitas
dan kualitas sarana dan
prasarana pemerintahan
desa.
Menurunnya jumlah desa
tertinggal.

1

Meningkatkan
pemenuhan sarana
dan prasarana desa

1

1

1

Meningkatnya kapasitas
kelembagaan masyarakat
dalam pembangunan
desa.

1

Meningkatkan
kapasitas desa
tertinggal
diberbagai sektor
Peningkatan peran
Lembaga dan
Organisasi
masyarakat desa

Peningkatan dan
pengembangan sarana dan
prasarana pemerintahan
desa
Penguatan kebbijakan
pembangunan desa
tertinggal

3

2

Mewujudkan
kemandirian
masyarakat desa

1
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1

Peningkatan kapasitas
kelompok masyarakat di
pedesaan
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Tujuan
2

3

Sasaran
Meningkatnya kegiatan
ekonomi produktif
masyarakat desa.

Penguatan partisipasi
masyarakat dalam
pemerintahan dan
pembangunan.
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1

1

Strategi
Meningkatkan pola
pembangunan yang
berbasis
pemberdayaan
masyarakat dan
jaminan
keberlanjutan

Meningkatkan
partisipasi
masyarakat dalam
pemerintahan dan
pembangunan

1

Arah Kebijakan
Pembentukan BUMDes

2

Bantuan permodalan
stimulan usaha keluarga

1

Bantuan stimulan dan
fasilitasi pembangunan
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