Pemerintah Kabupaten Demak

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategik, sebagai bagian sistem akuntabilitas kinerja
merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar
mampu menjawab tuntutan strategik lokal, nasional, dan global, dan tetap
berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan
sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya
dengan potensi, dan peluang yang dihadapi dalam upaya peningkatan
akuntabilitas kinerjanya.

A. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun
dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang
timbul. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Demak Tahun
2011 s.d 2016 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program
pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan merupakan landasan dan pedoman
bagi

seluruh

aparat

dalam

pelaksanaan

tugas

penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu
sejak 2011 s.d 2016.
Untuk mewujudkan RPJM tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi
yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Demak
yaitu :

a.

Visi
Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun

2011-2016 merupakan visi Bupati Demak periode 2011 - 2016 hasil pemilihan
langsung, yaitu
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG SEMAKIN SEJAHTERA, MAJU,
MANDIRI DAN KOMPETITIF DALAM SUASANA KEHIDUPAN YANG
KONDUSIF, AGAMIS DAN DEMOKRATIS”.
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b. Misi
Guna mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan 10 (sepuluh) Misi
sebagai berikut :
1.

Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih, efektif, efisien,
dan akuntabel

2.

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan
kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penyandang
masalah kesejahteraan sosial.

3.

Meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi rakyat yang berbasis
pertanian, kelautan dan perikanan, UMKM dan pariwisata.

4.

Mendorong investasi dan perluasan lapangan kerja.

5.

Meningkatkan kerukunan dan kualitas kehidupan beragama.

6.

Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan
pengendalian pertumbuhan penduduk

7.

Mengembangkan potensi pemuda, olahraga dan seni budaya

8.

Mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur ekonomi dan
sosial

9.

Mempercepat pembangunan pedesaan dan pengembangan kawasan
strategis.

10. Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi.

C. Tujuan
Guna mewujudkan Misi tersebut terdapat tujuan akan dicapai oleh
Pemerintah Kabupaten Demak, yaitu :
1. Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintah daerah
2. Meningkatkan perencanaan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah
3. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi
daerah
4. Meningkatkan kapasitas keuangan daerah
5. Meningkatkan kearsipan daerah
6. Meningkatkan pelayanan publik
7. Meningkatkannya ketentraman,ketertiban,keamanan dan kenyamanan
lingkungan
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8. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan korban bencana
9. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat
10. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
11. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat
12. Meningkatkan

peranan

koperasi,UKM

dan

lembaga

ekonomi

perdesaan dalam perekonomian daerah
13. Memperkuat peran sektor pertanian dan industri sebagai penggerak
utama perekonomian daerah
14. Meningkatkan peran sektor perdagangan dan pariwisata sebagai
pendukung perekonomian daerah
15. Meningkatkan investasi dan perluasan lapangan kerja
16. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan toleransi beragama
17. Meningkatnya

pengarusutamaan

gender

melalui

fasilitasi

kelembagaan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang
serta perlindungan anak
18. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan keluarga
kecil, bahagia dan sejahtera
19. Mewujudkan generasi muda yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha
Esa serta meningkatnya prestasi olahraga baik nasional maupun
internasional
20. Berkembangnya dan dan lestarinya seni dan budaya daerah,
bangunan bersejarah serta cagar budaya sebagai identitas bangsa
21. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur wilayah
yang memadai dalan rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas
faktor-faktor pendukung aktifitas ekonomi sosial
22. Membaiknya mutu lingkungan hidup,pengelolaan sumber daya alam
yang mendukung pembangunan berkelanjutan
23. Meningkatnya
pembangunan

dukungan

rencana

infrastruktur

sosial

percepatan
ekonomi

dan

terhadap

perluasan
rencana

pembangunan daerah
24. Terwujudnya

kawasan

pedesaan

yang

mandiri,berwawasan

lingkungan,selaras,serasi Dan bersinergi dengan kawasan-kawasan
lain
25. Meningkatnya penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan
strategis
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26. Meningkatnya kehidupan demokratis

d. Strategik
Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya,maka rumusan
strategi berdasarkan dari misi yang telah dirumuskan dapat diuraikan sebagai
berikut :

Misi 1

: Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Bersih,
Efektif, Efisien dan Akuntabel.
1.

Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dan disiplin
aparatur

2.

Peningkatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi
kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dan anggaran
SKPD

3.

Pengembangan data/informasi/statistik daerah

4.

Penataan dan pemanfaatan pengawasan dan pengendalian
kebijakan

5.

Penataan dan pemanfaatan penyelenggaraan pemerintahan
dan otomi daerah.

6.

Intensifikasi

dan

ektensifikasi

sumber - sumber

pendapatan dan optimalisasi penataan

administrasi

pengelolaan keuangan daerah
7.

Penataan dan pengembangan system kearsipan daerah

8.

Penataan dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi
kependudukan

dan

catatan

sipil

dan

pengendalian

kependudukan.
9.

Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan sarana
dan prasarana pos dan telekomunikasi

10. Penataan pemutakhiran dan pemasyarakatan informasi
11. Peningkatan

partisipasi

aktif

masyarakat

dalam

pemeliharaan ketentraman,keamanan dan kenyamanan
lingkungan
12. Peningkatan kesadaran pencegahan dan partisipasi aktif
masyarakat dalam penanggulangan bencana
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Misi 2

: Meningkatkan kualitas SDM melalui Peningkatan Pelayanan
Pendidikan dan Kesehatan serta Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
1.

Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan

2.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
masyarakat serta pemeliharaan kesehatan lingkungan

3.

Peningkatan

pelayanan,rehabilitasi

dan

pemberdayaan

kesejahteraan social

Misi 3

: Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Rakyat yang
Berbasisi Pertanian, Kelautan dan Perikanan, UMKM dan
Pariwisata
1.

Peningkatan akses koperasi, UKM dan lembaga wkonomi
perdesaan terhadap sumberdaya produktif

2.

Peningkatan

kapasitas

manajemen,

SDM,

teknologi

kelembagaan
dan

dan

pemasaran

pertanian/perkebunan
3.

Peningkatan produksi dan pemasaran dan pengendalian
penyakit peternakan

4.

Divesifikasiproduk dan pengelolaan konsumsi pangan

5.

Pengelolaan hasil hutan sesuai daya dukung lingkungan

6.

Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan jaringan
kelistrikan

7.

Peningkatan

kapasitas

SDM,

kelembagaan

dan

manajemen, teknologi dan pemasaran perikanan
8.

Peningkatan kemitraan usaha antar pelaku IKM dan industri
besar

9.

Peningkatan kerjasama perdagangan dan perlindungan
konsumen

Misi 4

: Mendorong Investasi dan Meningkatkan Lapangan Kerja.
1.

Penciptaan iklim investasi yang kondusif

2.

Peningkatan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas
serta perlindungan tenaga kerja.
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Misi 5

: Meningkatkan

kerukunan

Dan

Kualitas

Kehidupan

Beragama.
1.

Peningkatan

penghayatan,

pengamalan

dan

pengembangan nilai-nilai agama.

Misi 6

: Meningkatkan

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan

Anak dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.
1.

Percepatan pengarusutamaan gender dan anak dalam
pembangunan

2.

Peningkatan

pembinaan

dan

pelayanan

keluarga

berencana.
Misi 7

: Mengembangkan potensi pemuda, Olah Raga dan Seni
Budaya.
1.

Pengembangan karakter pemuda yang mandiri cakap dan
berjiwa enterpreunurship

2.

Peningkatan budaya dan restasi olahraga

3.

Penguatan jatidiri dan karakter daerah yang berbasis pada
nilai budaya dan kearifan lokal

Misi 8

: Mengembangkan dan menigkatkan Kualitas Infrasturktur
ekonomi dan sosial
1.

Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana infrastruktur

2.

Peningkatan daya dukung dan peningkatan infrastruktur
pedesaan

3.

Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan

4.

Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarara dan fasilitas
perhubungan

5.

Peningkatan partisipasi dalam pengelolaan, perlindungan
dan pelestarian lingkungan hidup

6.

Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah, antara
daerah dengan swasta/lembaga

7.

Peningkatan ketersediaan dokumen rencana pembangunan
perkotaan

8.

Peningkatan ketersediaan dokumen rencana pembangunan
prasarana wilayah dan sumberdaya alam.
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Misi 9

: Mempercepat

Pembangunan

Pedesaan

dan

Kawasan

Strategis.
1.

Pemantapan kualitas pembangunan dan pemerintahan
desa

2.

Pendayagunaan rencana tata ruang

Misi 10 : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Demokrasi.
1.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan demokrasi dan
penegakan hukum.

e. sasaran
Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dan indikator
sebagai alat ukur kinerja adalah:
1.

Meningkatnya kualitas SDM aparatur

2.

Tertata dan meingkatknya kualitas perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan rogram, kegiatan dan anggaran SKPD

3.

Tersedianya data, informasi, statistik yang akrat dan Up to date.

4.

Meingkatnya kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah

5.

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

6.

Meningkatnya pendapatan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah

7.

Meingkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah

8.

Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil serta
pengendalian kependudukan

9.

Meningkatnya kualitas pelayanan informasi

10. Meingkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan
lingkungan
11. Menurunnya jumlah korban bencana
12. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat
13. Meningkatnya

akses

dan

kualitas

pelayanan

kesehatan

bagi

masyarakat
14.

Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat melalui pemberian
pelayanan rehabilitasi sosial, jemian sosial, pemberdayaan masyarakat.

15. Meningkatnya kapasitas koperasi, UKM dan kelembagaan ekonomi
pedesaan
16. Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perkebunan
17. Meningkatnya produksi eternakan
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18. Meningkatnya ketahanan pangan
19. Meningkatnya produksi hasil kehutanan
20. Meningkatnya sumber daya energi dan mineral
21. Meingkatnya produksi perikanan
22. Meningkatnya kinerja usaha pelaku industri kecil dan menengah
23. Meningkatnya kierja perdagangan
24. Meningkatnya kunjungan wisatawan
25. Meningkatnya jumlah investasi
26. Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja serta kualitas dan
produktivitas kerja
27. Meningkatnya aktivitas agama, lembaga/ prasarana agama serta
komunikasi tokoh agama dan pemerintah.
28. Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dan anak
29. Menurunnya prosentase jumlah pekerja dibawah umur.
30. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja
31. Meningkatnya kualitas pendidikan perempuan
32. Meningkatnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.
33. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana
34. Menurunnya jumlah penduduk miskin (prasejahtera dan KS1)
35. Menurunnya kasus kenakalan remaja/tawuran antar pelajar
36. Meningkatnya prstasi pemuda dalam pembangunan
37. Menngkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga dan
kepemudaan.
38. Meningkatnya pencapaian prestasi olah raga
39. Meningkatnya pelestarian seni dan budaya tradisional
40. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan bersajarah dan cagar
budaya
41. Meningkatnya sarana infrasturktur penunjang perekonomian
42. Meingkatnya daya dukung dan kualitas infrastruktur pedesaan
43. Meningkatnya

ketersediaan

perumahan

yang

layak

huni

bagi

masyarakat serta fasilitasnya
44. Meningkatnya fasilitas perhubungan
45. Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup.
46. Meningkatnya dukungan rencana kerjasama pembangunan antar
daerah antara daerah dengan swasta/lembaga
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47. Meningkatnya

dukungan

rencana

percepatan

dan

perluasan

pembangunan infrastruktur perkotaan
48. Meningkatnya dukungan rencana pembangunan prasarana wilayah dan
sumber daya alam
49. Meningkatnya percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta
partisipasi masyarakat desa.
50. Meningkatnya

kualitas

perencanaan,

pemanfaatn

ruang

dan

pengendalian pemanfaatan ruang serta pengawasan kawasan strategis
51. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu pilkada
52. Meningkatnya peran dan fungsi partai politik dalam pemilu.
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