
 
RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya, Tahun 2012-2017_______________ 

 

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya 169 
 

BAB V 
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 

 

5.1. VISI 

Berdasarkan kondisi yang dihadapi Kabupaten Aceh Barat Daya serta 

permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun mendatang dengan 

memperhitungkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki, maka visi Pemerintah 

Kabupaten Aceh Barat Daya seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 - 2017 adalah : 

“KABUPATEN ACEH BARAT DAYAYANG ISLAMI, SEJAHTERA, DAN MANDIRI  
MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI DAERAH  

YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL” 
Penjelasan Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah sebagai berikut :  
 

1. Islami  : adalah akhlaq/perilaku masyarakat Kabupaten Aceh 

Barat Daya di seluruh tatanan kehidupan yang 

senantiasa dijiwai oleh nilai moralitas, etika dan budi 

pekerti yang luhur berlandaskan Syariat Islam. 
 

2. Sejahtera  : adalah kondisi yang dirasakan oleh seluruh 

masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya dengan 

terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohaniah (fisik, 

mental, spritual dan emosional) dalam berbagai aspek 

kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai 

anggota masyarakat. 
 

3. Mandiri  :  adalah kondisi Kabupaten Aceh Barat Daya yang 

mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri di 

berbagai bidang dengan mengurangi ketergantungan 

kepada daerah lainnya.  
 

4. Potensi Daerah : adalah seluruh potensi yang dimiliki oleh Kabupaten 

Aceh Barat Daya yang dapat digali dan dikembangkan, 

baik yang bersumber dari alam, manusia, dan sosial 

budaya. 
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5. Kearifan Lokal : gagasan-gagasan/nilai-nilai/pandangan-pandangan 

yang bersifat lokal yang bijaksana, penuh kearifan, dan 

bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh seluruh 

masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya. 
 

5.2. MISI 
 

Misi yang ingin dicapai berdasarkan Visi di atas adalah sebagai berikut: 
 

1. Melakukan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik (good 
governance), bersih dan berwibawa (clean government) berdasarkan 
Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) 
Maksud dari Misi ini adalah untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam 

ruang lingkup tatanan birokrasi pemerintahan yang melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan (stake holder), tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi 

juga perubahan pada tingkat; struktur, sistim administrasi dan tingkah laku (the 

ethics being) melalui reformasi birokrasi secara total, diantaranya pelurusan 

orientasi, memperkuat komitmen, membangun kultur baru, rasionalisasi, 

memperkuat payung hukum dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. 

Selain itu diperlukan langkah eksternal berupa komitmen dan keteladanan elit 

politik di daerah dan pengawasan masyarakat sehingga akan memunculkan sistim 

pemerintahanyang amanah, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(KKN) yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

2. Menerapkan nilai-nilai keagamaan secara terpadu dalam tatanan kehidupan 
masyarakat, sosial dan budaya yang berlandaskan Syariat Islam  
Maksud dari Misi iniadalah untuk mewujudkan masyarakat Aceh Barat Daya yang 

mengedepankan nilai-nilai moral dan etika berlandaskan syariat islam di seluruh 

aspek kehidupan untuk menciptakan rasa aman dandamai dalam hubungan 

interaksi sosial dan budaya. 

 

3. Memberdayakan ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan pendapatan 
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 

Maksud dari Misi ini untuk mengembangkan sektor usaha, mikro, kecil dan 

menengah (UMKM) melalui pemberdayaan sumberdaya lokal sehingga 
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memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 

sedangkan pengembangan usaha skala mikro Iebih diarahkan untuk memberikan 

kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah. 
 

4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
Maksud dari Misi ini adalah membangun birokrasi yang kokoh,utamanyakepada 

profesionalisme sumber daya aparatur pemerintahanyang memiliki kapasitas dan 

kredibilitas tinggi melalui sinergisitas yang baik antara pemerintah, masyarakat, 

dan swasta. Birokrasi sebagai salah satu aktor dalam pembangunan harus mampu 

dan dapat dipercaya, sehingga dapat menjalankan kewajibannya dalam melayani 

masyarakat secara prima.  
 

5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan 
kesehatan 
Maksud dari Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya 

dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, yang pada 

gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak 

mulia dalam lingkup perspektif kurikulum, sistim, struktur dan proses pendidikan 

serta kemudahan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh 

lapisan masyarakat. 
 

6. Menggali dan mengembangkan potensi daerah secara optimal yang berdaya 
saing dan berwawasan lingkungan 

Maksud dari Misi ini adalah untuk menumbuhkembangkan potensi- potensi daerah 

yang bernilai ekonomis dan mempunyai keunggulan kompetitif dengan 

memanfaatkan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta 

pemanfaatan sumber daya manusia setempat. 

 

7. Mengembangkan kawasan strategis melalui peningkatan prasarana dan 
sarana untuk mempercepat tumbuhnya iklim investasi yang kondusif 
Maksud dari Misi ini adalah meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur 

untuk menumbuhkan dan mengembangkan kawasan terpadu maupun kawasan 

strategis, sehingga dapat memunculkan peluang investasi kondusif di pasar 

regional dan global serta mendatangkan sumber pendapatan bagi masyarakat dan 

pemerintah daerah. 
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5.3. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam pembangunan 

Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 berdasarkan misi pembangunan di atas dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tujuan dan sasaran Misi 1: 

Tabel 5.1 
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017  

Berdasarkan Misi 1 
 

Misi 1:  

Melakukan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik (good governance), 
bersih dan berwibawa (clean government) berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan 
Aceh (UUPA). 
 

Tujuan Sasaran 

1. Melakukan reformasi birokrasi 
pemerintahan 

 

1. Perbaikan tatakelola pemerintahan yang 
efektif dan efisien 

2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan 
kepada masyarakat 

3. Terciptanya pemerintahan yang baik 
(good governance), besih dan berwibawa 
(clean government) berdasarkan UUPA 
 

Tujuan dan sasaran Misi 2 : 

Tabel 5.2 
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017  

Berdasarkan Misi 2 
 

 

Misi 2:  

Menerapkan nilai-nilai keagamaan secara terpadu dalam tatanan kehidupan 
masyarakat, sosial dan budaya yang berlandaskan Syariat Islam.  
 

Tujuan Sasaran 

1. Menerapkan nilai-nilai keagamaan 
berdasarkan Syariat Islam 

 

1. Terciptanya sosial budaya masyarakat 
berdasarkan Syariat Islam 

2. Meningkatnya ketaqwaan dalam 
beragama 

3. Meningkatnya kesadaran dan nilai-nilai 
keagamaan masyarakat sesuai dengan 
Syariat Islam 
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Tujuan dan sasaran Misi 3: 

Tabel 5.3 
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017  

Berdasarkan Misi 3 
 

 

Misi 3:  

Memberdayakan ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan pendapatan 
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 
 

Tujuan Sasaran 

1. Memberdayakan ekonomi 
kerakyatan 

 

1. Meningkatnya produktivitas perekonomian 
rakyat 

2. Tersedianya lapangan kerja baru 
3. Menurunnya tingkat pengangguran 
4. Menurunnya jumlah dan persentase 

penduduk miskin 
5. Meningkatnya pendapatan masyarakat 

 
 

Tujuan dan sasaran Misi 4: 

Tabel 5.4 
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017  

Berdasarkan Misi 4 
 

 

Misi 4:  

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). 

Tujuan Sasaran 

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur 
pemerintah dan masyarakat 
 

1. Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM 
aparatur pemerintah dan masyarakat 

2. Tersedianya prasarana pendukung 
peningkatan kinerja SDM aparatur 
pemerintah dan masyarakat 

3. Meningkatnya kinerja SDM aparatur 
pemerintah 

4. Meningkatnya wawasan pengetahuan 
masyarakat 
 

 

 



 
RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya, Tahun 2012-2017_______________ 

 

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya 174 
 

Tujuan dan sasaran Misi 5: 

Tabel 5.5 
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017  

Berdasarkan Misi 5 
 

 

Misi 5:  

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan. 
Tujuan Sasaran 

1. Meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan pendidikan dan 
pelayanan kesehatan 

 

1. Tersedianya prasarana dan sarana 
pendidikan dan kesehatan 

2. Terpenuhinya kebutuhan dasar 
pendidikan dan kesehatan 

3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan 
pendidikan 

4. Meningkatnya kualitas pelayanan dan 
derajat kesehatan masyarakat 
 

 

Tujuan dan sasaran Misi 6: 

Tabel 5.6 
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017  

Berdasarkan Misi 6 
 

Misi 6:  

Menggalidanmengembangkanpotensi daerah secara optimal yang berdaya saing dan 
berwawasan lingkungan 

Tujuan Sasaran 

1. Menumbuhkembangkan potensi 
daerah yang berdaya saing dan 
berwawasan lingkungan. 
 

 

1. Menggali potensi daerah yang berdaya 
saing secara optimal 

2. Meningkatnya produktivitas sektor 
unggulan daerah 

3. Mampu bersaing dengan daerah lain 
4. Terpeliharanya kualitas lingkungan  
5. Meningkatnya pendapatan daerah 
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Tujuan dan sasaran Misi 7: 

Tabel 5.7 
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017  

Berdasarkan Misi 7 
 

 

Misi 7:  
 

Mengembangkan kawasan strategis melalui peningkatan prasarana dan sarana untuk 
mempercepat tumbuhnya iklim investasi yang kondusif. 
 

Tujuan Sasaran 
1. Mengembangkan kawasan strategis 

untuk mempercepat pertumbuhan 
investasi 

 
 
 
 
 

1. Berkembangnya  kawasan strategi untuk 
mempercepat pertumbuhan investasi di 
daerah 

2. Meningkatnya kualitas prasarana dan 
sarana pembangunan untuk mendukung 
investasi 

3. Terciptanya pusat-pusat pertumbuhan  
(growth center) ekonomi 

4. Meningkatnya jumlah investor dan 
investasi di daerah 
 

 

 

 


