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`

BAB V
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
5.1 Visi Daerah
Visi Daerah Kabupaten Merangin adalah BERBENAH menuju Merangin
EMAS.
BANGUN EKONOMI RAKYAT: Mengartikan bahwa hal yang utama
dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah adalah menciptakan stabilitas
ekonomi yang memungkinkan masyarakat menjalankan kegiatan produksi,
konsumsi dan distribusi secara efisien dan efektif.
BERSIH:

Mengartikan

bahwa

suatu

kondisi

dimana

aparatur

pemerintah daerah memberikan pelayanan yang prima dan akuntabel
AMANAH: Mengartikan bahwa aparatur negara menjalankann
tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur dan disiplin.

5.2 Misi Daerah
Misi Daerah Kabupaten Merangin dalam mencapai Visi Daerah adalah:
1. Meningkatkan

Kualitas Pelayanan

Birokrasi

Kepada Dengan

Mengedepankan Transparansi, Efisiensi, Efektif Dan Akuntabilitas.
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar.
3. Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Pendidikan Dan Kesehatan.
4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan
UMKM.
5. Meningkatkan Prestasi Generasi Muda Dan Kesetaraan Gender.
6. Meningkatkan pengelolaan dan Perlindungan Hutan, Sumber Daya Alam
(SDA) dan Mineral yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
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5.3 Tujuan dan Sasaran
5.3.1 Tujuan Pembangunan Daerah
Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan
teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),
maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:
1. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas melalui tata kelola
pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah melalui rekrutmen yang baik
dan peningkatan kesejahteraan
3. Meningkatkan

pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan

berkualitas
4. Mengembangkan kawasan sentra produksi, kawasan ekonomi strategis
dan perumahan yang berkualitas
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbasis pada
pendidikan yang berkualitas dan tenaga kerja yang berkompetensi
6. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berbasis pada pelayanan
kesehatan yang berkualitas
7. Meningkatan laju pertumbuhan

ekonomi

yang berkualitas melalui

peningkatan daya saing investasi, ketengakerjaan dan kinerja BUMD
8. Meningkatkan pendayagunaan, potensi agrowisata dan pengelolaan
sumberdaya pertanian untuk kesejahteran petani dan peningkatan
pendapatan daerah
9. Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi serta mengurangi
kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan
10. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur olahraga dan pembinaan atlit
berprestasi
11. Meningkatkan prestasi pemuda dan

kesetaraan gender dalam

pembangunan daerah
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12. Meningkatkan penataan zona dan melestarikan kawasan hutan
lindungan, cagar budaya tradisional melayu sebagai pusat penelitian dan,
wisata alam dan budaya.
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Tabel T.V C-1
VISI : ‘BERBENAH’ ( BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS
No
1

MISI

MISI I :
MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN BIROKRASI DENGAN
MENGEDEPANKAN
TRANSPARANSI, EFISIENSI,
EFEKTIFITAS DAN
AKUNTABILITAS.

TUJUAN
1. Meningkatkan pelayanan
publik yang berkualitas
melalui tata kelola
pemerintahan yang baik.

2. Meningkatkan kualitas
aparatur pemerintah
melalui rekrutmen yang
baik dan peningkatan
kesejahteraan

SASARAN
1. Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien
untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan
2. Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan
anggaran yang transparan berbasis e-planning, e-budget dan e-audit.
3. Penataan administrasi dan birokrasi Kecamatan dan desa/kelurahan
4. Peningkatan sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan
berkinerja baik.
1. Peningkatan sistem perekrutan CPNS dan pegawai kontrak/ honorer
yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri
Merangin.
2. Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggara pemerintahan dan
pembangunan
3. Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan
Guru Ngaji).
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Tabel T.V C-2
VISI : ‘BERBENAH’ ( BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS
No
2

MISI

MISI II :
MENINGKATKAN KUALITAS
INFRASTRUKTUR PELAYANAN
DASAR

1.

TUJUAN
Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang merata
dan memperluas akses
dan sentra perekonomian
masyarakat dan daerah

2. Mengembangkan kawasan
sentra produksi, kawasan
ekonomi strategis dan
perumahan yang
berkualitas

SASARAN
1. Perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan mulai dari jalan
desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke
Propinsi
2. Perluasan jangkauan jaringan aliran lisrik dan air bersih dengan
mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di
setiap desa.
3. Peningkatan dan pembangunan jaringan telekomunikasi
1. Pembangunan irigasi terutama di kawasan sentra produksi pertanian
masyarakat
2. Pengembangan Kawasan Jangkat sebagai Kawasan Ekonomi Strategis.
3. Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh
masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu.
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Tabel T.V C-3
VISI : ‘BERBENAH’ ( BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS
No
3

MISI

MISI III :

1.

MENINGKATKAN KUALITAS
SDM MELALUI PENDIDIKAN
DAN KESEHATAN

2.

TUJUAN
Meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia
yang berbasis pada
pendidikan yang
berkualitas dan tenaga
kerja yang
berkompetensi
Meningkatkan
sumberdaya manusia
yang berbasis pada
pelayanan kesehatan
yang berkualitas

SASARAN
1. Peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan pendidikan gratis
berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik.
2. Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja

1. Peningkatan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin yang mudah
dijangkau serta berkualitas
2. Peningkatan ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis,
dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk
Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap
3. Peningkatan ketersediaan peralatan, obat-obatan dan tenaga medis dan
dokter umum dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas.
4. Peningkatan pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak
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Tabel T.V C-4
VISI : ‘BERBENAH’ ( BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS
No
4

MISI
1.

MISI IV :
MENINGKATKAN
PENGEMBANGAN EKONOMI
KERAKYATAN BERBASIS
PERTANIAN DAN UKM

2.

3.

TUJUAN
Meningkatan laju
pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas melalui
peningkatan daya saing
investasi, ketengakerjaan
dan kinerja BUMD

Meningkatkan
pendayagunaan, potensi
agrowisata dan
pengelolaan sumberdaya
pertanian untuk
kesejahteran petani dan
peningkatan pendapatan
daerah
Meningkatkan daya saing
UMKM dan Koperasi serta
mengurangi kesenjangan
pembangunan melalui
ekonomi kerakyatan

SASARAN
1. Peningkatan iklim investasi yang sehat melalui reformasi kelembagaan
birokrasi dan penyediaan infrastruktur berdaysaing.
2. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas
serta peningkatan kemandirian fiscal daerah.
3. Peningkatan kinerja BUMD agar dapat memberi kontribusi kepada
pendapatan asli daerah
4. Peningkatan perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan
tingkat pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja.
1. Pengembangan potensi agrowisata dan kawasan agrowisata melalui
kawasan ekonomi Strategis.
2. Peningkatan produksi pertanian guna terwujudnya peningkatan
pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga

1. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan
pembangunan antar daerah melalui ekonomi kerakyatan
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Tabel T.V C-5
VISI : ‘BERBENAH’ ( BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS
No
5

MISI

TUJUAN
1.

MISI V:
MENINGKATKAN PRESTASI GENERASI
MUDA DAN KESETARAAN GENDER

2.

Meningkatkan
ketersediaan
infrastruktur olahraga
dan pembinaan atlit
berprestasi
Meningkatkan prestasi
pemuda dan kesetaraan
gender dalam
pembangunan daerah

SASARAN
1. Peningkatan ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan.
2. Peningkatan penyiapan atlit berprestasi sejak dini, berkala dan
berkelanjutan

1. Peningkatan pemuda berprestasi tingkat provinsi dan tingkat nasional
2. Peningkatan Kesetaraan Gender yang proporsional dalam pembangunan
daerah yang berorientasi pada profesionalisme
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Tabel T.V C-6

VISI : ‘BERBENAH’ ( BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS
No
6

MISI

MISI VI:
MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN
PERLINDUNGAN HUTAN, SDA DAN
MINERAL YANG BERWAWASAN
LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN

TUJUAN
3. Meningkatkan penataan
zona dan melestarikan
kawasan hutan lindungan,
cagar budaya tradisional
melayu sebagai pusat
penelitian dan, wisata alam
& budaya.

SASARAN
1. Peningkatan kesadaran para stakeholder tentang pelestarian alam dan
lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan perlindungan.
2. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan
kebijakan pemerintah daerah yang berkenaaan dengan lingkungan
hidup dan pengelolaan SDA
3. Peningkatan penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan
hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak
lingkungan hidup.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang memberi
manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dam masyarakat sekitar
dengan dampak lingkungan yang minimal
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5.3.2 Sasaran Pembangunan
Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, sebagaimana dipaparkan
didalam tabel diatas, maka Kabupaten Merangin menetapkan sasaran pokok
pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:
1. Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan
2. Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran
yang transparan berbasis e-planning, e-budget dan e-audit.
3. Penataan administrasi dan birokrasi Kecamatan dan desa/kelurahan
4. Peningkatan sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan
berkinerja baik.
5. Peningkatan sistem perekrutan CPNS dan pegawai kontrak/ honorer
yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri
MERANGIN.
6. Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggara pemerintahan dan
pembangunan
7. Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru
Ngaji).
8. Perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan mulai dari jalan desa,
desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke Propinsi
9. Perluasan jangkauan jaringan aliran lisrik dan air bersih dengan
mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di
setiap desa.
10. Peningkatan dan pembangunan jaringan telekomunikasi
11. Pembangunan irigasi terutama di kawasan sentra produksi pertanian
masyarakat
12. Pengembangan Kawasan Jangkat sebagai Kawasan Ekonomi Strategis.
13. Penyediaan

dan

peningkatan

kualitas

perumahan

bagi

seluruh

masyarakat khususnya masyarakat miskin.
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14. Peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan pendidikan gratis
berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik.
15. Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja
16. Peningkatan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin yang mudah
dijangkau serta berkualitas
17. Peningkatan ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis,
dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk
Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap
18. Peningkatan ketersediaan peralatan, obat-obatan dan tenaga medis dan
dokter umum dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas.
19. Peningkatan pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan
anak
20. Peningkatan iklim investasi yang sehat melalui reformasi kelembagaan
birokrasi dan penyediaan infrastruktur berdaysaing.
21. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas
serta peningkatan kemandirian fiscal daerah.
22. Peningkatan kinerja BUMD agar dapat memberi kontribusi kepada
pendapatan asli daerah
23. Peningkatan perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan
tingkat pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja.
24. Pengembangan potensi agrowisata dan kawasan agrowisata melalui
kawasan ekonomi Staretegis.
25. Peningkatan

produksi

pertanian

guna

terwujudnya

peningkatan

pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga
26. Peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya pertanian yang memberi
manfaat ekonomi untuk Pendapatan daerah dan masyarakat sekitar
dengan dampak lingkungan yang minimal
27. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.
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28. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan
pembangunan antar daerah melalui ekonomi kerakyatan
29. Peningkatan ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan.
30. Peningkatan penyiapan atlit berprestasi sejak dini, berkala dan
berkelanjutan
31. Peningkatan pemuda berprestasi tingkat provinsi dan tingkat nasional
32. Peningkatan Kesetaraan Gender yang proporsional dalam pembangunan
daerah yang berorientasi pada profesionalisme
33. Peningkatan kesadaran para stakeholder tentang pelestarian alam dan
lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan perlindungan.
34. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan
kebijakan pemerintah daerah yang berkenaaan dengan lingkungan hidup
dan pengelolaan SDA
35. Peningkatan penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan
hidup dan menerapkan sanksi secara tegas terhadap perusak lingkungan
hidup.
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