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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

R

umusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam
menyusun pilihan-pilihan strategi perangkat daerah dan
sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi

adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.
Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya
diperjelas

dengan

serangkaian

arah

kebijakan.

Selain

itu

perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah
dirumuskan pada tahap perumusan masalah.
Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan
pembangunan

daerah,

rumusan

strategi

akan

mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan
dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku
kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah
arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upayaupaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.
Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan
dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan
pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan
pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat
daerah.
Strategi dan Arah Kebijakan yang erat kaitannya dengan
tugas Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
mendatang, sebagai berikut:
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Visi

: Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi Dan
Kolaborasi

Misi 1 : Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan
Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban
Tujuan
1.1. Terwujudnya
manusia yang
berketuhanan,
berdemokrasi,
berkebangsaan
dan berkeadilan
sosial

Sasaran
1.1.1.
Meningkatnya
keimanan dan
kerukunan umat
beragama dalam
kerangka
demokrasi

Strategi
1.1.1.1.
Meningkatkan
Penerapan Nilainilai Agama dan
Pancasila dalam
kehidupan
masyarakat

Arah Kebijakan
a. Meningkatkan
fasilitasi
penguatan
sumber daya dan
lembaga
keagamaan serta
ekonomi umat

Misi 3 : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan
Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui
Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah
Tujuan
3.1. Terwujudnya
percepatan
pertumbuhan
dan pemerataan
pembangunan
yang
berkelanjutan

Sasaran
3.1.4.
Meningkatnnya
pemerataan
pembangunan
dan mendorong
pusat
perekonomian
baru

Strategi
3.1.4.1.
Optimalisasi
penataan daerah
yang mampu
mendorong
pertumbuhan
ekonomi baru

Arah Kebijakan
Mempercepat
pemekaran
wilayah yang
memiliki potensi
untuk menjadi
DOB

Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan
Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat,
Provinsi dan Kabupaten/Kota
Tujuan
5.1. Terwujudnya
good governance
dan whole of
government

Sasaran
5.1.1.
Terwujudnya
inovasi tata kelola
pemerintahan
yang smart,
bersih dan
akuntabel

Strategi
5.1.1.1.
Meningkatkan
penerapan
reformasi
birokrasi

Arah Kebijakan
a. Memperkuat
kelembagaan dan
tatalaksana
pemerintahan
berbasiskan
egovernment
b. Meningkatkan
perencanaan,
pengelolaan
keuangan dan
pengawasan
pembangunan
yang terpadu,
transparan dan
akuntabel
berbasis
teknologi dan
informatika
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5.1.2
Terwujudnya
kolaborasi antara
pemerintah pusat,
provinsi,
kabupaten/kota
dan pihak lainnya
dalam
pembangunan
yang sinergis dan
integratif.

5.1.2.1.
Meningkatkan
kerjasama
pembangunan

a. Meningkatkan
koordinasi,
integrasi dan
sinkronisasi
antar tingkat
pemerintahan
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