BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
A. Visi
Perencanaan pembangunan Kabupaten Pati tidak terlepas dari
hirarki perencanaan pembangunan nasional, dengan merujuk pada pada
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional., dalam undang-undang tersebut pemerintah
daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota diamanatkan untuk
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang
merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5
(lima) tahun. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan
tersebut, maka penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pati Tahun 20122017 mengacu pada RPJP Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025, arah
pembangunan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 dan
RPJM Nasional Tahun 2010-2014.
Visi jangka panjang Kabupaten Pati seperti yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun
2005-2025 adalah sebagai berikut :
” PATI BUMI MINA TANI SEJAHTERA ”
Visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 itu mengarah pada
pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Pati. Visi pembangunan
daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat
perkembangan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar kesehatan,
pendidikan, kedamaian dan kesejahteraan yang ingin dicapai.
Berdasarkan visi jangka panjang tersebut, serta sejalan dengan
gerakan pembangunan dan strategi Bupati dan Wakil Bupati yaitu NOTO
PROJO MBANGUN DESO serta kondisi umum Kabupaten Pati saat ini,
tantangan yang dihadapi dalam 5 tahunan mendatang dengan
memperhitungkan modal dasar yang dimiliki dalam konstelasi lokal
regional maupun nasional serta memperhatikan RPJPD Kabupaten Pati
Tahun 2005-2025 tahap kedua tahun ketiga sampai dengan tahap ketiga
tahun ketiga dengan fokus pada peningkatan kualitas pembangunan dan
penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, maka
dirumuskan visi pembangunan daerah tahun 2012-2017 adalah :
” Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik ”
Dalam visi tersebut di atas terdapat empat gagasan pokok dan yang
menjiwai seluruh gerak dan proses pemerintahan dan pembangunan
Kabupaten Pati yaitu :
1. MENINGKATNYA
: Upaya yang dilakukan secara terus
menerus
untuk
menambah
atau
menaikkan dari kondisi yang telah ada dari
segi kuantitas maupun kualitas.
2. KESEJAHTERAAN
: Diartikan sebagai kondisi masyarakat
Kabupaten Pati yang terpenuhi kebutuhan
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3.
4.

MASYARAKAT
PELAYANAN PUBLIK

:
:

ekonomi( materiil), sosial maupun spiritual
dengan ditandai adanya peningkatan
pendapatan,
menurunnya
tingkat
pengangguran dan jumlah penduduk
miskin,
meningkatnya
kualitas
sumberdaya
manusia
dan
indeks
pembangunan manusia, meningkatnya
perlindungan dan kesejahteraan sosial
tersedianya infrastruktur yang memadai
serta
meningkatnya
preofesionalisme
aparatur
yang
mampu
mendukung
pembangunan daerah.
Seluruh masyarakat Kabupaten Pati.
Memberikan
kemudahan
kepada
masyarakat dalam memperoleh hak dan
kewajibannya.

B. Misi
Pencapaian visi ” Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan
Pelayanan Publik ” ditempuh melalui 7 (tujuh) misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
2. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih
dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan
pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi
unggulan pertanian dan industri.
5. Meningkatkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung
pengembangan perekonomian daerah.
6. Meningkatkan pemberdayaan pengusaha dan membuka peluang
investasi.
7. Menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
C. Tujuan dan Sasaran
Dalam rangka penentuan langkah-langkah yang lebih operasional,
maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan karakter masyarakat yang berperilaku, berakhlak
mulia, berbudi luhur dan berbudaya yang didukung kearifan lokal,
dengan sasaran:
a. Meningkatnya karakter masyarakat, berakhlak mulia dan berbudi
luhur.
b. Meningkatnya
potensi
pemuda,
prestasi
olah
raga
dan
pengembangan seni budaya daerah dan pariwisata daerah.
c. Meningkatnya gotong royong dan kegiatan sosial kemasyarakatan
2. Meningkatkan
tata kelola pemerintahan yang baik melalui
pelayanan prima sesuai kebutuhan dengan prinsip good governance,
dengan sasaran :
a. Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional .
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6.

7.

8.

9.

b. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
c. Meningkatnya pendapatan daerah, kualitas pengawasan dan status
audit keuangan daerah.
d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimal (SPM).
e. Meningkatnya kemandirian desa untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat.
f. Meningkatnya mitigasi penanggulangan bencana.
Memperluas
kesempatan
memperoleh
pendidikan
dan
meningkatkan kualitas pendidikan secara merata, dengan sasaran :
a. Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan
dasar dan menengah.
b. Meningkatnya
kualitas dan relevansi pendidikan dasar dan
menengah termasuk kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
c. Meningkatnya tata kelola pendidikan yang efisien dan efektif.
d. Meningkatnya budaya baca masyarakat.
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan
kesehatan yang berkualitas, dengan sasaran :
a. Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk
b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan.
c. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin
d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan sesuai
kebutuhan
e. Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih
dan sehat di masyarakat
Miningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan
anak; dengan sasaran:
a. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan
anak.
Meningkatkan fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM
dan UMKM untuk mendorong daya saing daerah dengan sasaran :
a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM.
b. Meningkatnya daya saing produk industri UMKM baik di dalam
maupun luar negeri.
Meningkatkan pemanfaatan potensi pertanian untuk mendukung
ketahanan pangan daerah dengan sasaran :
a. Meningkatnya produksi pertanian.
b. Meningkatnya posisi tawar petani dan nelayan.
c. Berkembangnya usaha agribisnis dan agroindustri.
Meningkatkan pemanfaatan potensi energi dan sumber daya
mineral dengan sasaran :
a. Meningkatnya pemanfaatan energi dan sumber daya mineral.
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan
wilayah; dengan sasaran :
a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan
jembatan serta sarana penunjang lainnya.
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b. Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi.
c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi
sumber daya air.
d. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman.
e. Meningkatnya
pengembangan
wilayah
sesuai
dengan
peruntukannya.
10. Meningkatkan peran pengusaha/investor dengan pemerintah dalam
kerjasama investasi; dengan sasaran :
a. Meningkatnya minat pengusaha/investor.
11. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup; dengan sasaran :
a. Optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari.
12. Meningkatkan kreatifitas, ketrampilan, kewirausahaan pemuda,
perlindungan sosial, tenaga kerja dan lembaga ketenagakerjaan
serta penanggulangan kemiskinan, dengan sasaran :
a. Meningkatnya produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja
dan sarana informasi bursa kerja.
b. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS).
c. Meningkatnya kerja sama antar daerah dalam penempatan
transmigrasi.
d. Berkurangnya persentase penduduk miskin.
e. Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja
Capaian visi misi Kabupaten Pati dapat diukur menggunakan
indikator kunci sebagaimana tabel 5.1 berikut :

1.
a.

b.

c.
2.
a.

Tabel.5.1
Matriks Indikator Kunci Capaian Visi Misi Kabupaten Pati
Indikator Kunci Capaian Visi
Tujuan dan Sasaran
Misi
1
2
Meningkatkan karakter masyarakat yang berperilaku, berakhlak
mulia, berbudi luhur dan berbudaya yang didukung kearifan lokal
Meningkatnya karakter masyarakat Persentase kejadian kriminalitas
berperilaku, berakhlak mulia dan
berbudi luhur
Meningkatnya potensi pemuda,
Persentase prestasi di tingkat
prestasi olah raga, pengembangan
regional dan nasional
seni budaya daerah dan pariwisata
daerah
Persentase kunjungan wisata
Meningkatnya gotong royong dan
Bantuan sosial masyarakat
kegiatan sosial kemasyarakatan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan
prima sesuai kebutuhan dengan prinsip good governance
Meningkatnya kualitas aparatur
Persentase aparatur yang
yang profesional
mengikuti diklat/bintek
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Tujuan dan Sasaran
b.

c.
d.

e.

f.
3.
a.

b.

c.
d.
4.
a.
b.

c.

d.

e.

Indikator Kunci Capaian Visi
Misi
2
Terinformasikannya LPPD dan
LKPJ pada masyarakat

1
Meningkatnya akuntabilitas dan
transparansi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Meningkatnya kualitas pengawasan Status WTP
dan status audit keuangan daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan
Terlaksananya 15 bidang SPM
publik sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
Meningkatnya kemandirian desa
Bantuan keuangan desa
untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat
Peningkatan mitigasi
Peralatan bencana alam
penanggulangan bencana
Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan
kualitas pendidikan secara merata
Tercukupinya daya tampung
Sekolah pendidikan SD/MI,
pendidikan dijenjang pendidikan
SMP/MTs, SMA/MA/SMK
dasar dan menengah
Meningkatnya kualitas dan
Prosentasi angka kelulusan
relevansi pendidikan di jenjang
SD/MI, SMP/MTs,
pendidikan dasar dan menengah
SMA/MA/SMK, dan prosentasi
termasuk kualitas pendidik dan
guru yang memenuhi kualifikasi
tenaga kependidikan.
S1/D4
Meningkatnya tata kelola
Standarisasi biaya dan regulasi
pendidikan yang efisien dan efektif
pendidikan
Meningkatnya budaya baca
Persentase pengunjung
masyarakat
perpustakaan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan
kesehatan yang berkualitas
Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan Angka kematian ibu, bayi, balita
balita gizi buruk.
dan prosentasi balita gizi buruk
Meningkatnya kualitas dan
Persentasi sarana prasarana
kuantitas pelayanan kesehatan
kesehatan
dasar dan rujukan.
Meningkatnya cakupan pelayanan
Meningkatnya jumlah layanan
kesehatan bagi penduduk miskin
kesehatan terhadap penduduk
miskin
Meningkatnya kualitas dan
Meningkatnya rasio tenaga
kuantitas tenaga kesehatan sesuai
kesehatan terhadap jumlah
kebutuhan.
penduduk
Meningkatnya kesehatan
Menurunnya wabah penyakit
lingkungan serta perilaku hidup
bersih dan sehat di masyarakat.
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Indikator Kunci Capaian Visi
Misi
1
2
5. Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan
anak.
a. Meningkatnya kualitas hidup dan
IPG dan IDG
perlindungan perempuan dan
anak.
6. Meningkatkan fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM
dan UMKM untuk mendorong daya saing daerah
a. Meningkatnya kapasitas
Persentasi koperasi aktif dan
kelembagaan koperasi, LKM dan
sehat serta UMKM
UMKM
b. Meningkatnya daya saing produk
Persentasi jumlah UMKM dan
industri UMKM baik di dalam
pertumbuhan industry
maupun di luar negeri
7. Meningkatkan pemanfaatan potensi pertanian dan perikanan untuk
mendukung ketahanan pangan daerah
a. Meningkatnya produksi pertanian. Produksi pertanian (ton/ekor)
b. Meningkatkan posisi tawar petani
Rata - rata pendapatan petani dan
dan nelayan.
nelayan
c. Berkembangnya usaha agribisnis
Persetasi kuantitas pertanian
dan agroindustri
8. Meningkatkan pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral
secara lestari
a. Meningkatnya pemanfaatan energi
PAD meningkat
dan sumber daya mineral
9. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah.
a. Meningkatnya kualitas dan
Prosentase panjang jalan, jumlah
kuantitas infrastruktur jalan dan
jembatan Kabupaten dalam
jembatan serta sarana penunjang
kondisi baik
lainnya
b. Meningkatnya ketersediaan
Persentase rumah tangga yang
jaringan air bersih dan sanitasi.
menggunakan air bersih dan
bersanitasi
c. Meningkatnya kualitas dan
Saluran irigasi kabupaten dalam
kuantitas jaringan irigasi dan
kondisi baik (%)
konservasi sumber daya air.
d. Meningkatnya kualitas perumahan Persentase kawasan layak huni
dan kawasan permukiman
e. Meningkatnya pengembangan
Persentase ketaatan terhadap
wilayah sesuai dengan
RTRW
peruntukannya
10. Meningkatkan peran pengusaha dan investor dalam kerjasama
investasi
a. Meningkatnya minat pengusaha
Jumlah investor dan nilai
dan nilai investasi
investasi
Tujuan dan Sasaran
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Indikator Kunci Capaian Visi
Misi
1
2
Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup
Optimalnya pemanfaatan
Persentase pemanfaatan lahan
sumberdaya alam secara lestari
Meningkatkan kreatifitas, ketrampilan, kewirausahaan pemuda
perlindungan social, tenaga kerja dan lembaga ketenagakerjaan
serta penanggulangan kemiskinan.
Meningkatnya produktifitas tenaga Tingkat partisipasi angkatan kerja
kerja, penempatan tenaga kerja dan dan pengangguran terbuka (%)
sarana informasi bursa kerja
Meningkatnya pelayanan dan
Menurunnya jumlah PMKS dan
perlindungan sosial bagi PMKS
PSKS
dan PSKS.
Meningkatnya kerja sama antar
Jumlah transmigran yang
daerah dalam penempatan
ditempatkan
transmigrasi.
Berkurangnya persentase
Persentasi penduduk miskin
penduduk miskin.
Tujuan dan Sasaran

11.
a.
12.

a.

b.

c.

d.
e.

Meningkatnya perlindungan dan
kesejahteraan tenaga kerja

Prosentase tingkat pendapatan
pekerja.

D. Pentahapan Pembangunan Daerah
Pentahapan pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 5
tahun (2012-2017) direncanakan sebagai berikut :
1.
Tahap konsolidasi (Tahun 2012)
Pada tahap ini dilakukan persiapan terhadap pencapaian visi
Kabupaten Pati yang meliputi konsolidasi di antara segenap
stakeholder Kabupaten Pati.
2.
Tahap Pencapaian Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan
Pelayanan Publik (Tahun 2013-2015)
Pada tahap ini prioritas pembangunan diarahkan pada upaya
pencapaian visi Pati Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan
Pelayanan Publik dengan fokus urusan –urusan yang langsung
berhubungan dengan pencapaian misi antara lain tata pemerintahan,
kesehatan, pendidikan, pertanian, pekerjaan umum, perhubungan,
ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat dan desa, penanaman
modal, perikanan, industri serta pemuda dan olah raga.
3.
Tahap Pemantapan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan
Pelayanan Publik (Tahun 2016-2017)
Pada tahap ini apa yang telah tercapai pada tahap sebelum
dimantapkan, dan tujuan serta sasaran yang belum dicapai
diakselerasikan.
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