Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Merangin

Tahun 2014-2018

BAB VI
Strategi dan Arah Kebijakan
6.1 Strategi Pembangunan Daerah
Strategi pembangunan daerah berisikan program indikatif guna
mewujudkan visi dan misi dari kepala daerah yang terpilih. Strategi
tersebut diperlukan untuk memperinci arah pengembangan program
prioritas kepala daerah yang terpilih tersebut.

Strategi pembangunan Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018
adalah strategi utama dalam penyelenggaraan
pelaksanaan pembangunan daerah.

pemerintahan dan

Adapun strategi yang dimaksud

adalah:
a.

Melaksanakan percepatan pembangunan daerah yang ditujukan bagi
pengembangan sektor ekonomi unggulan Kabupaten Merangin dengan
mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.

b. Melaksanakan

pembangunan

daerah

yang

berimbang

antara

pertumbuhan dan pemerataan serta menjamin kelestarian lingkungan
hidup sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi daerah yang
berkualitas.
c.

Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan daerah.

d. Melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan kinerja pelayanan
publik oleh aparatur pemerintah Kabupaten Merangin yang didasarkan
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prinsip good government dan clean government untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarkat dan pengembangan daerah.

6.2

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Kebijakan pembangunan Kabupaten Merangin difokuskan kepada
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan
Kabupaten Merangin merupakan turunan dari kebijakan pembangunan
Nasional dan pembangunan Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan
keunggulan daerah dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Merangin.

Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Merangin
periode tahun 2014 – 2018 adalah :
a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang terlihat

dari pengurangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran melalui
program yang terkait langsung dengan masyarakat di daerah.
b. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang baik melalui penerapan

prinsip transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, keadilan, dan
partisipatif. Manejemen pemerintahan yang baik mempunyai peranan
penting bagi tercapainya sasaran pembangunan daerah di masa datang.
c. Memperkuat dimensi pembangunan daerah yang berkeadilan melalui

minimalisasi kesenjangan pendapatan, pengurangan ketimpangan
pembangunan antar daerah, dan peningkatan partisipasi aktif
perempuan dalam pembangunan daerah.

Penetapan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Merangin lebih
memprioritaskan

pada sinergitas dari kebijakan nasional dan Provinsi

Jambi menjadi kebijakan Kabupaten Merangin dengan mengutamakan
pada penanganan berdasarkan pada fungsi pelayanan umum. Di samping
itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin
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2008 – 2028 juga menjadi rujukan guna mewujudkan pembangunan yang
merata dan berkeadilan dengan mengurangi kesenjangan sosial melalui
keberpihakan kepada daerah yang tertinggal, mengurangi kemiskinan,
meningkatkan pelayanan sosial dan ekonomi dan meningkatkan pula
kesetaraan

gender

bagi

masyarakat.

Oleh

karena

itu,

dalam

menyelenggarakan pembangunan daerah di Kabupaten Merangin lebih
diarahkan pada :
a. Pembangunan infrastruktur difokuskan pada upaya mempererat
keterkaitan ruang antar kawasan dan percepatan pembangunan
kawasan ekonomi strategis cepat tumbuh.
b. Penggunaan tata ruang dengan memperhatikan keseimbangan
pengeolaan antara kebutuhan ruang dengan potensi sumberdaya
alam guna menjamin kelestarian dan lingkungan hidup yang sehat.
c. Pembangunan ekonomi daerah didasarkan kepada pertimbangan
sektor andalan/sektor unggulan yang ditumbuh kembangkan sesuai
potensi sumberdaya yang dimiliki.
d. Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan tetap
memperhatikan potensi daerah dan penataan tata ruang yang sehat
dan dinamis.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan
referensi dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Merangin selama 5
(lima)

tahun

mendatang.

Adapun

strategi

dan

arah

kebijakan

pembangunan daerah Kabupaten Merangin tahun 2014 – 2018
berdasarkan Misi pembangunan daerah dimuat pada tabel berikut ini :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Kabupaten Merangin

VI-3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Merangin

Tahun 2014-2018

Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi dengan Mengedepankan Tansparansi, Efisiensi, Efektifitas dan
Akuntabilitas.
VISI : ‘BERBENAH’ ( BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS

TUJUAN
1
1. Meningkatkan kualitas
pelayanan publik yang
transparan, akuntabel,
partisipatif dan berkualitas

SASARAN
2
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

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

1. Peningkatan sistem perekrutan
CPNS dan pegawai kontrak/
honorer yang bebas KKN dan
memberikan perhatian khusus
untuk putra-putri Merangin.

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

3

4

Restrukturisasi organisasi yang berorientasi
pada pencapaian visi - misi daerah

Melakukan evaluasi struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan dan
berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Implementasi sistem pengelolaan keuangan
dan anggaran yang transparan berbasis eplanning , e-budget dan e-audit

Penyempurnaan secara terus menerus implementasi e-planning, ebudget dan e-audit

Penataan administratsi dan birokrasi
kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan
potensi dan kemampuan
Peningkatan pelayanan publik terpadu
kecamatan
Pembentukan Perda tentang pelayanan publik

Penataan administratsi dan birokrasi kecamatan dan desa/kelurahan
berdasarkan wilayah sangat tertinggal, tertinggal dan maju.

Penguatan lembanga pelayanan terpadu satu
pintu/Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
(KPPT)
Peningkatan sistem komputerisasi pelayanan
publik
Peningkatan pengawasan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik
Penerimaan CPNS dan pegawai kontrak/
honorer berdasarkan kompetensi dan
kebutuhan daerah
Melakukan evaluasi kebutuhan berdasarkan
beban kerja untuk mengetahui formasi CPNS
setiap tahun
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Peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan anggaran berbasis
e-planning, e-budget dan e-audit.

Menetapkan kecamatan berbasis pelayanan terpadu melalui peraturan
kepala daerah
Perda pelayanan public mampu meningkatkan kepastian hokum dan
pendapatan asli daerah
KPPT berfungsi sebagai lembaga terpadu pelayanan public
Peningkatan pendapatan asli daerah melalui pelayanan terpadu
Sistem komputerisasi pembangunan pelayanan public.
Pelayanan publik bebas dari KKN dan berkualitas.
Perda pelayanan publik mampu meningkatkan kepastian hokum dan
pendapatan asli daerah
Penerimaan CPNS dan pegawai kontrak/ honorer dengan
memprioritaskan calon yang berasal dan berdomisili di Kabupaten
Merangin
Formasi CPNS dan pegawai kontrak/ honorersesuai dengan beban
kerja setiap SKPD
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VISI : ‘BERBENAH’ ( BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

4

Pelaksanaan rekruitmen CPNS dan pegawai
kontrak/ honorer yang didasarkan pada
kebutuhan beban kerja dan bebas KKN
2. Peningkatan kesejahteraan bagi
penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan
3. Peningkatan insentif untuk
pegawai SARA (Imam, Balai,
Khatib dan Guru Ngaji).

Pemberian insentif pegawai kontrak/ Honorer
Daerah dan pejabat pemerintahan
Pemberian insentif untuk guru PNS dan Non
PNS daerah tertinggal
Pemberian insentif untuk pegawai SARA
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
Pemberian penghargaan kepada pegawai
SARA teladan
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Sistem recruitment CPNS dan pegawai kontrak/ honorer yang bebas
KKN
Insentif Daerah diberikan sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja
serta lokasi tempat tugas.
Insentif Guru ditingkatkan sesuai dengan kemampuan daerah
Pemberian insentif bagi pegawai SARA di setiap desa/kelurahan
Pemberian penghargaan bagi pegawai SARA teladan di setiap
desa/kelurahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Merangin

Tahun 2014-2018

Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar
VISI : ‘BERBENAH’ ( BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS

TUJUAN
1
1.Meningkatkan
pembangunan infrastruktur
yang merata dan
memperluas akses dan
sentra perekonomian
masyarakat dan daerah

SASARAN
2
1. Perbaikan dan pembangunan
jalan mulai dari jalan desa, desa
ke kecamatan, dari kecamatan ke
kabupaten dan ke Propinsi

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

3

4

Pengembangan infrastruktur berorientasi
pada pengembangan ekonomi wilayah serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
umum

Pengembangan sistem prasarana transportasi terpadu untuk
mendukung peningkatan pertumbuhan kecamatan dan desa-desa
Meningkatkan akses ke desa/wilayah potensial dan sentra produksi
yang masih terisolir dan meningkatkan akses ke pasar
Penyediaan dan peningkatan kualitas
infrastruktur pertanian
2. Perluasan jangkauan jaringan
aliran lisrik dan air bersih dengan
mengoptimalkan anggaran
daerah secara merata dan
berkeadilan di setiap desa.

Meningkatkan cangkupan pelayanan dan
kualitas infrastruktur energi dan listrik.

Pemenuhan kebutuhan air bersih yang merata
dan berkualitas

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

Meningkatkan aksesibilitas antara pusat-pusat permukiman dengan
pusat perekonomian dan produksi serta meningkatkan akses ke
desa/wilayah potensial

3. Peningkatan dan pembangunan
jaringan telekomunikasi
1. Pembangunan irigasi terutama
di kawasan sentra produksi
pertanian masyarakat
2. Menunjang pengembangan
Kawasan Jangkat sebagai
Kawasan Ekonomi Strategis.

Menyediakan jaringan telekomunikasi bagi
seluruh masyarakat
Menyediakan jaringan irigasi untuk
meningkatkan produktivitas lahan pertanian
khusus tanaman pangan.
Memfasilitasi penyiapan lokasi sebagai
kawasan ekonomi strategis

Penyiapan infrastruktur pendukung kawasan
ekonomi strategis
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Pengembangan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi,
poergudangan dan pengolahan hasil pertanian
Pengembangan jalan produksi pada sentra produksi pertanian.
Pengembangan Energi alternatif dari Potensi setempat dan
Mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan
Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan
pasokan tenaga listrik serta kehandalannya terutama di daerah krisis
listrik serta daerah tertinggal dan perdesaan
Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan dengan memperhatikan
keserasian antara konservasi dan pendayagunaan air
Pendayagunaan sumberdaya air sebagai pemenuhan kebutuhan
pokok rumah tangga
Pengembangan jaringan telekomunikasi pedesaan dan perkotaan
Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur irigasi yang
berkualitas dan berlanjut.
Menyempurnakan dan menyederhanakan pemberian izin usaha
melalui sistem satu pintu.
Memfasilitasi investor dalam kemudahan berusaha dan pembebasan
lahan
Membantu menyiapkan master plan pendukung pengembangan
Kawasan Jangkat yang terintegrasi meliputi infrastruktur jalan dan
jembatan menuju kawasan.
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VISI : ‘BERBENAH’ ( BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

1

2

3

3. Penyediaan dan peningkatan
kualitas perumahan bagi seluruh
masyarakat terutama masyarakat
tidak mampu.

ARAH KEBIJAKAN
4

Menciptakan kualitas dan kuantitas
kebutuhan umum perumahan dan
pemukiman.
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Mengembangkan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk
mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung
peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah
sehingga dapat berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang
dapat menggerakan pertumbuhan wilayah-wilayah yang tertinggal
Pemenuhan dan peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman
melalui bedah rumah
Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan
pada kawasan kumuh perkotaan, desa dan pesisir
Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan
rumah sederhana dan rumah sederhana sehat
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Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Pendidikan dan Kesehatan
VISI : ‘BERBENAH’ ( BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS

TUJUAN

SASARAN

1

2

1. Meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia yang
berbasis pada pendidikan
yang berkualitas dan tenaga
kerja yang berkompetensi

1.Peningkatan kualitas pendidikan
melalui Pendidikan Gratis
Berkualitas, fasilitas pendidikan,
kesejahteraan tenaga pendidik

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

3

4

Peningkatan sistem pelayanan pendidikan
dasar dan menengah untuk mencapai kualitas
lulusan yang mampu bersaing di tingkat
regional

Meningkatkan kualitas pendidikan untuk tingkat SD/Sederajat,
SMP/Sederajat dan SMU/sederajat
Meningkatkan pengaturan dalam bentuk perda tentang Sistem
Pelayanan Pendidikan bagi SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan
SMU/sederajat
Meningkatkan kualitas lulusan dengan cara pemberian beasiswa
untuk siswa SD/SMP/SMU/sederajat yang berprestasi namun tidak
mampu secara ekonomi
Peningkatan praktek kerja bagi siswa SMK ke tempat-tempat yang
mendukung peningkatan kualitas lulusan
Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat
miskin, daerah tertinggal, penyandang cacat untuk mengikuti
pendidikan

Peningkatan sistem pelayanan pendidikan
tinggi untuk mencapai kualitas lulusan yang
mampu bersaing di tingkat nasional

2.Tenaga Kerja yang terampil dan
siap bekerja

Menyiapkan SDM yang terampil yang siap
bekerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK)
industry

Pendirian politeknik pertanian sesuai potensi agribisnis di Merangin
Menyiapkan tenaga professional yang berasal dari Merangin untuk
pendidikan Diploma III Agroindustri
Pemberian beasiswa berkelanjutan untuk keluarga tidak mampu
namun berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata
1 (satu)
Peningkatan fasilitas pelatihan modern dan instruktur yang berkualitas
di BLK
Memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat penyandang
cacat untuk mengikuti pelatihan di BLK

2. Meningkatkan sumberdaya
manusia yang berbasis pada
pelayanan kesehatan yang

1.Peningkatan pengobatan gratis
bagi masyarakat miskin yang
mudah dijangkau serta
berkualitas

Meningkatkan jumlah dan kualitas
infrastruktur kesehatan, obat dan perbekalan
kesehatan
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Memenuhi kebutuhan infrastruktur kesehatan terutama untuk
perdesaan dan daerah tertinggal
Memenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas
bagi seluruh masyarakat
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Tahun 2014-2018

VISI : ‘BERBENAH’ ( BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

4

berkualitas

2. Peningkatan ketersediaan
peralatan medis, obat-obatan,
tenaga medis, dokter umum dan
dokter spesialis dengan jumlah
yang memadai untuk Rumah
Sakit Umum Daerah dan
Puskesmas rawat inap
3. Peningkatan ketersediaan
peralatan, obat-obatan dengan
jumlah yang memadai untuk
Puskesmas.
4. Pelayanan dan perlindungan
kesehatan keluarga, ibu dan
anak

Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga
kesehatan untuk memenuhi kebutuhan
pelayan kesehatan yang berkualitas bagi
masyarakat.
Meningkatkan distribusi tenaga kesehatan
terutama untuk perdesaan dan daerah
tertinggal

Memenuhi rasio tenaga kesehatan yang memadai sehingga mampu
memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan
masyarakat dan daerah.
Pemerataan distribusi tenaga kesehatan dilakukan secara simultan
terutama memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di perdesaan dan
daerah tertinggal

Pendayagunaan fasilitas infrastruktur
kesehatan, perbekalan kesehatan dan tenaga
kesehatan yang berhasliguna

Pendayagunaan kemampuan layanan puskesmas dan puskesmas
pembantu pada setiap kecamatan dan desa

Pemberiaan pelayanan kesehatan yang
maksimal bagi keluarga menuju keluarga
sehat
Pendampingan dan Perlindungan Bagi
Perempuan dan Anak

Pembinaan masyarakat peserta keluarga berencana dan pelayanan
alat komtrasepsi
Pemberian jaminan kesehatan kepada keluarga miskin
Pendampingan pelayanan kesehatan ibu dan anak
Pemberian prlindungan bagi Perempunan dan Anak dari kekerasan
rumah tangga
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Misi Keempat : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan UMKM
VISI : ‘BERBENAH’ ( BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

4

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

1.Peningkatan iklim investasi yang
sehat melalui reformasi
kelembagaan birokrasi dan
penyediaan infrastruktur berdaya
saing
2.Pencapaian pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi dan
berkualitas serta peningkatan
kemandirian fiskal daerah

Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan
pendapatan daerah serta ekonomi daerah
yang lebih baik

3.Peningkatan kinerja BUMD yang
dapat memberikan kontribusi
kepada pendapatan asli daerah

Meningkatkan kinerja dan optimalisasi
operasional BUMD

4.Peningkatan perbaikan iklim
ketenagakerjaan dengan upaya
menurunkan tingkat
pengangguran melalui perluasan
kesempatan kerja

Meningkatkan upaya penurunan tingkat
pengangguran dan perluasan kesempatan
kerja

Penyederhanaan prosedur, perijinan yang menghambat kelancaran
arus barang dan pengembangan kegiatan jasa perdagangan dan pasar
modern dan pasar tradisional
Mengintegrasikan pengembangan usaha sesuai dengan potensi daerah
dan potensi usaha di setiap daerah
Menjaga kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal
dengan memberi ruang bagi peningkatan kegiatan ekonomi
Menjaga stabilitas perekonomian daerah yang dasari oleh capaian
indikator makro ekonomi
Menciptakan inovasi baru dalam memperkuat struktur perekonomian
daerah yang berbasis pada agro industri dan agribisnis
Memantapkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance
yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas dalam
pengelolaan BUMD
Perluasan jaringan bisnis BUMD melalui kemitraan usaha
Menciptakan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi daerah
Menciptakan pasar kerja yang kondusif dan transparan bagi pencari
kerja dan pemberi kerja
Meningkatkan kualitas SDM ketenagakerjaan melalui pembekalan
teknis dan peningkatan kompetensi kerja

1.Pengembangan potensi
agrowisata dan kawasan
agrowisata melalui kawasan
ekonomi Strategis

Mengembangkan potensi kepariwisataan ke
dalam kawasan ekonomi Strategis

2.Peningkatan produksi pertanian
guna terwujudnya peningkatan
pendapatan dan kesejahteraan
petani dan keluarga

Meningkatkan produksi pertanian serta
terjaminnya ketersediaan pangan

2.Meningkatkan
pendayagunaan, potensi
agrowisata dan pengelolaan
sumberdaya pertanian untuk
kesejahteran petani dan
peningkatan pendapatan
daerah

Tercapainya kondisi makro ekonomi yang
stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas

Meningkatkan efektivitas kelembagaan promosi pariwisata daerah
Optimalisasi pengelolaan jasa pelayanan pariwisata, dan kawasan
wisata
Pengembangan kawasan wisata daerah ke dalam kawasan ekonomi
Strategis
Pembangunan pertanian diarah pada pemanfaatan lahan berdasarkan
potensi agro-ekoteknologi sehingga menjamin produktifitas lahan
Pengendalian alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan produktif ke
fungsi penggunaan lain
Memberikan bantuan fasilitas dan peralatan produksi pertanian,
permodalan dan regulasi yang memihak petani
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Merangin

Tahun 2014-2018

VISI : ‘BERBENAH’ ( BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

4

Meningkatkan produktivitas usaha pertanian
melalui penerapan teknologi tepat guna.
Meningkatkan efisiensi, daya saing dan nilai
tambah komoditi pertanian

3. Meningkatkan daya saing
UMKM dan Koperasi serta
mengurangi kesenjangan
pembangunan melalui
ekonomi kerakyatan

Penyempurnaan sistem penyediaan dan distribusi pangan melalui
kelembagaan ketahanan pangan berbasis masyarakat
Peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga
pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan
produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian serta
pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi
pangan
Penguatan kemampuan teknis budidaya pertanian melalui
peningkatan kemampuan manajerial dan penguatan daya saing serta
posisi tawar petani
Penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial petani dilakukan melalui
peningkatan kemampuan berorganisasi secara partisipatif.
Peningkatan nilai tambah produk pertanian meningkatkan pendapatan
dan kesejahteraan petani

1.Peningkatan Daya Saing Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
serta Koperasi

Meningkatnya produktivitas usaha kecil,
mikro dan menengah serta koperasi melalui
kemitraan usaha dan dukungan fasilitas usaha

Mengembangkan UMKM dan koperasi dengan pendekatan klaster
pada sektor agribisnis dan agroindustri yang didukung adanya
pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha,
Mengembangkan UMKM dan koperasi untuk makin berperan dalam
agroindustri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan
kualitas SDM
Meningkatkan sistem dalam menumbuhkan wirausaha muda baru
berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
Memperluas akses masyarakat, terhadap sumberdaya produktif untuk
pengembangan usaha
Pengembangan wirausaha koperasi yang handal dan profesional

2.Peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan pengurangan

Menciptakan pusat pertumbuhan daerah
yang berdaya saing melalui kawasan ekonomi

Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi khusus pada sentra
ekonomi potensial
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Merangin

Tahun 2014-2018

VISI : ‘BERBENAH’ ( BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

4

kesenjangan pembangunan
antar daerah

Strategis
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Merangin

Tahun 2014-2018

Misi Kelima : Meningkatkan Prestasi Generasi Muda dan Kesetaraan Gender
VISI : ‘BERBENAH’ ( BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS

TUJUAN
1
1. Meningkatkan ketersediaan
infrastruktur olahraga dan
pembinaan atlit berprestasi

2. Meningkatkan prestasi pemuda
dan kesetaraan gender dalam
pembangunan daerah

SASARAN
2

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

3

4

1. Peningkatan ketersediaan
fasilitas olah raga di setiap
kecamatan.
2.Peningkatan penyiapan atlit
berprestasi sejak dini, berkala dan
berkelanjutan
1.Peningkatan pemuda/I
berprestasi tingkat provinsi dan
tingkat nasional

Meningkatnya ketersediaan fasilitas olah raga
di setiap kecamatan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.
Pembinaan atlit sejak dini, berkala dan
berkelanjutan
Memfasilitasi pendidikan pemuda Merangin
untuk dapat berprestasi di tingkat provinsi dan
tingkat nasional

Pembinaan pemuda/I Merangin untuk dapat berprestasi di tingkat
provinsi dan tingkat nasional

2.Peningkatan Kesetaraan Gender
yang proporsional dalam
pembangunan daerah yang
berorientasi pada profesionalisme

Memperbaiki angka GDI (Gender-related
Development Index) dan angka GEM (Gender
Empowerment Measurement)

Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan
anak
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Perempuan melalui pendidikan
dan pelatihan yang berbasis teknologi
Meningkatknya peran dan partisipasi perempuan dalam proses politik
dan jabatan publik secara proporsional dan profesional
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Pembangunan fasilitas olah raga berkualitas di setiap kecamatan

Pembinaan generasi muda sejak dini untuk menjadi atlit berprestasi
sesuai dengan minat dan bakat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Merangin

Tahun 2014-2018

Misi Keenam : Meningkatkan Pengelolaan dan Perlindungan Hutan, SDA dan Mineral yang Berwawasan Lingkungan dan
Berkelanjutan
VISI : ‘BERBENAH’ ( BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS

TUJUAN
1
Meningkatkan penataan zona
dan melestarikan kawasan
hutan lindungan, cagar
budaya tradisional melayu
sebagai pusat penelitian dan,
wisata alam & budaya.

SASARAN
2
1. Peningkatan kesadaran para
stakeholder tentang pentingnya
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 pemberian
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

STRATEGI
3

ARAH KEBIJAKAN
4

Meningkatkan pemberian pemahaman para
pihak tentang pentingnya perlindungan dan
pelestarian kawasan konservasi, cagar alam
dan budaya
Meningkatkan pemahaman masyarakat
mengenai kebijakan perlindungan dan
pelestarian lingkungan hidup

Terciptanya penataan sistem informasi kawasan konservasi, cagar
alam dan budaya
Pemetaan zonasi kawasan konservasi, cagar alam dan budaya
Penindakan tegas terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran
terhadap kawasan konservasi dan cagar alam dan budaya
Meningkatkan perilaku positif para pihak untuk perlindungan dan
pelestarian lingkugan hidup

Meningkatkan motivasi masyarakat untuk
menjaga daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup
Menindak tegas setiap pelaku yang merusak
daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup
Pengelolaan Sumberdaya Alam dilakukan
dengan memperhatikan nilai guna bagi daerah
dan masyarakat sekitarnya

Meningkatnya motivasi para pihak untuk menjaga kelestarian dan
keseimbangan ekosistem.

Pengelolaan sumberdaya alam dilakukan
dengan melibatkan masyarakat

Pengelolaan sumberdaya alam diarahkan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat terutama yang berada disekitar kawasan
tambang
Mengatur pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhitungkan
dampak terhadap lingkungan hidup
Membangun kesadaran pengelola sumberdaya alam akan dampak
yang timbul dari kegiatan eksploitasi dan trasnportasi hasil
pengelolaan.

Pengelolaan sumberdaya alam dilakukan
dengan memperhitungkan kerusakan
lingkungan dan infrastruktur sebagai bagian
dari biaya produksi pengelolaan

Pengelolaan lingkungan dilakukan secara
bijaksana untuk meminimalkan dampak
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Meningkatnya tindak tegas pemerintah daerah untuk penerapan
sanksi kepada pelaku kerusakan lingkungan hidup
Pengelolaan Sumberdaya Alam harus diarahkan untuk memberikan
manfaat bagi peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan
masyarakat sekitarnya

Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup dalam
menangani fenomena alam dan perubahan iklim global

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Merangin

Tahun 2014-2018

VISI : ‘BERBENAH’ ( BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS

TUJUAN
1

SASARAN
2

STRATEGI
3

ARAH KEBIJAKAN
4

lingkungan hidup dan bencana alam
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Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan
hidup dan berperan aktif dalam memantau kualitas lingkungan hidup

