Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kota Tomohon Tahun 2016

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN
PRIORITAS DAERAH

IV.1.

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
bahwa perencanaan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) memuat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan lima
tahunan yang diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD Kota Tomohon akan berakhir masa berlakunya
pada tahun 2015 dan RPJMD selanjutnya akan ditetapkan setelah walikota terpilih di
tahun 2016, sehingga dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan pada
RKPD Tahun 2016 untuk sementara mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota
Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kota Tomohon Tahun 2005-2025. Hal tersebut mengingat arah
kebijakan dan sasaran pokok RPJPD juga menjadi acuan dalam penyusunan visi, misi,
dan program oleh calon kepala daerah yang akan mengikuti Pemilukada. Dengan
mengacu dan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD,
RKPD Tahun 2016 juga memperhatikan RKPD Provinsi Tahun 2016 dan RKP Tahun
2016. Setelah RPJMD Kota Tomohon tahun 2016-2020 ditetapkan, maka RKPD akan
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direvisi untuk ditetapkan kembali dan menjadi acuan SKPD dalam menyusun
perubahan APBD Tahun 2016.
Sesuai dengan RPJPD Kota Tomohon tahun 2005-2025, visi KotaTomohon
adalah sebagai berikut:

“Kota Tomohon yang Berbudaya, Maju, Adil dan Makmur
menuju Kota Wisata Dunia”

Dalam rangka mewujudkan visi kota, sebagaimana diamanatkan dalam
RPJPD ditetapkan misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan Masyarakat Berahklak, Mulia, Bermoral, beretika, dan beradab
berdasarkan Falsafah Pancasila
2. Mewujudkan Daerah yang berdaya saing
3. Mewujudkan Kota Tomohon yang demokratis berdasarkan hukum
4. Mewujudkan Kota Tomohon yang aman, damai dan bersatu dalam keragaman
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan
6. Mewujudkan Kota Tomohon yang asri dan lestari
7. Mewujudkan Kota Tomohon sebagai destinasi wisata dunia

Dalam visi dan misi tersebut kemudian disusun sasaran pokok yang
hendak dicapai. Secara lengkap uraian sasaran sesuai dengan visi dan misi
sebagaimana Tabel berikut dibawah ini.
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Tabel IV-1.
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

No
1

Misi

Tujuan

Mewujudkan

1. Mewujudkan

Sasaran
1. Terwujudnya Masyarakat

masyarakat

masyarakat yang

yang berahklak Mulia.

berahklak, mulia,

berahklak mulia.

2. Terwujudnya masyarakat

bermoral, beretika,

2. Mewujudkan

dan beradab

Masyarakat yang

berdasarkan falsafah

Bermoral.

Pancasila

3. Mewujudkan
Masyarakat yang
Beretika.
4. Mewujudkan
Masyarakat yang
Beradab.

yang bermoral dan
santun.
3. Terwujudnya masyarakat
yang beretika dan penuh
toleransi.
4. Terwujudnya masyarakat
yang beradab, bermental
baik.
5. Terwujudnya Masyarakat
yang berdisiplin Tinggi.

2

Mewujudkan Daerah
yang berdaya saing

1. Mewujudkan

1. Terwujudnya

pembangunan

pembangunan ekonomi

Ekonomi yang

yang berkualitas.

berkualitas.
2. Mewujudkan
sumberdaya manusia

2. Terwujudnya sumberdaya
manusia yang
berkualitas.

yang berkualitas.
3

Mewujudkan Kota
Tomohon yang
demokratis
berdasarkan hukum

1. Mewujudkan Kota
Tomohon bebas KKN.
2. Mewujudkan
pelayanan publik yang

1. Terwujudnya Kota
Tomohon yang bebas
KKN.
2. Terwujudnya pelayanan

memperhatikan hak-

publik yang

hak asasi Manusia.

memperhatikan hak-hak
asasi Manusia.

4

Mewujudkan Kota
Tomohon yang
aman, damai dan
bersatu dalam
keragaman

1. Mewujudkan Kota
Tomohon yang aman.
2. Mewujudkan Kota
Tomohon yang Damai.
3. Mewujudkan kota
Tomohon yang
bersatu dalam

1. Terbangunnya
kesadaran masyarakat
yang berbudaya dan
bernilai luhur.
2. Terwujudnya Kota
Tomohon yang Damai.
3. Terwujudnya
126

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kota Tomohon Tahun 2016

No

Misi

Tujuan

Sasaran

keragaman.

masyarakat yang
bersatu dalam
keragaman.

5

Mewujudkan

1. Mendorong

1. Terwujudnya

pembangunan yang

Implementasi

Implementasi Penataan

berkelanjutan

penataan ruang Kota.

Ruang.

2. Mendayagunakan

2. Terwujudnya

sumberdaya alam.

pendayagunaan sumber

3. Melaksanakan
pembangunan

6

Mewujudkan Kota
Tomohon yang asri
dan lestari

alam.
3. Terwujudnya

Infrastruktur yang

pembangunan

berwawasan

Infrastruktur yang

lingkungan.

berwawasan lingkungan.

1. Mewujudkan Kota

1. Terwujudnya Kota

Tomohon yang asri.

tomohon yang bersih,

2. Mewujudkan Kota
Tomohon yang lestari.

indah dan hijau.
2. Terwujudnya Kota
Tomohon yang bebas
sampah.

7

Mewujudkan Kota

1.

Mewujudkan Kota

1.

Terwujudnya Kota

Tomohon sebagai

Tomohon sebagai

Tomohon sebagai

destinasi wisata

destinasi wisata

destinasi wisata dunia.

dunia

dunia.
2.

2.

Mengembangkan

Mengembangkan

potensi objek wisata

potensi objek wisata

seperti:

seperti:

wisata alam, wisata

wisata alam, wisata

buatan, wisata budaya

buatan, wisata

dan industri wisata.

budaya dan industri
wisata.
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IV.2.

PRIORITAS PEMBANGUNAN

Visi, misi dan sasaran pokok tersebut menjadi acuan dalam penyusunan prioritas
pembangunan daerah. Selain itu dalam merumuskan prioritas pembangunan juga
melihat pada prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan juga prioritas dan
sasaran Provinsi Sulawesi Utara, pencapaian MDG’s dan Standar Pelayanan Minimal.
Berdasarkan

hal-hal

yang

menjadi

acuan

tersebut

maka

Tema

Pembangunan Kota Tomohon Tahun 2016 adalah :

“Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan
Pengembangan Infrastruktur Serta Penggunaan Teknologi Informasi
Untuk Pembangunan Daerah”.

Tema pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam lima prioritas
pembangunan tahun 2016 yang mengacu pada masing-masing prioritas RPJPD
Tahun 2005-2025 dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan dalam RPJMN
2015-2019. Maksud dari penyelarasan Prioritas dan sasaran pembangunan tersebut
dalam rangka terciptanya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang pro rakyat
dan juga untuk pencapaian sasaran Sembilan agenda Nawa Cita.
Adapun susunan prioritas pembangunan daerah tahun 2016 adalah
sebagai berikut :

1. Tercapainya

peningkatan

pelayanan

pendidikan,

pelayanan

kesehatan,

tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
dan jaminan sosial, serta pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti,
nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air serta semangat bela negara.
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Untuk melaksanakan prioritas pembangunan ini, maka kebijakan diarahkan
untuk mewujudkan:
a) Peningkatan akses dan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu
untuk semua masyarakat;
b) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
c) Menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, pendidikan mutu, serta
efisiensi,

efektifitas

dan

relevansi

manajemen

pendidikan

untuk

menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal,
nasional maupun global;
d) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan;
e) Peningkatan layanan kesehatan dasar dan rujukan;
f) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan meningkatkan
kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
g) Peningkatan cakupan sarana prasarana dasar pemukiman dan Peningkatan
cakupan rumah layak huni;
h) Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
yang berkualitas;
i) Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan;
j) Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga
secara sistematik, berjenjang dan berkelanjutan;
k) Pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.

2. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui reformasi
agraria, untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, pendistribusian
bibit dan pupuk, peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan irigasi dalam
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upaya peningkatan produktifitas pertanian dan nilai tambah petani untuk
hidup layak dan lebih sejahtera. Dengan Kebijakan yang diarahkan pada:
a) Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan, peningkatan akses dan
distribusi pangan, serta peningkatan keanekaragaman, konsumsi, dan
keamanan pangan;
b) Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia bidang pertanian;
c) Meningkatkan produktifitas, daya saing dan nilai tambah produk bidang
pertanian;
d) Meningkatkan pengamanan ketahanan pangan;
e) Optimalisasi fungsi jaringan irigasi pada daerah irigasi dalam rangka
menuju ketahanan pangan daerah.

3. Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antar
wilayah, antar kelurahan serta antar kawasan.

Hal tersebut bertujuan agar

tercapai pemerataan pembangunan antar wilayah yang seimbang, yang dapat
mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah. Kebijakan
pada prioritas ini diarahkan pada:
a) Mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor formal maupun
informal serta Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja;
b) Memperluas

basis

dan

kesempatan

berusaha

serta

menumbuhkan

wirausaha baru berkeunggulan;
c) Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar memberikan
kontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing;
d) Memperkuat basis produksi terutama produk-produk yang berbahan baku
lokal dan meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan kualitas
produk;
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e) Meningkatkan kualitas SDM koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah serta penataan kelembagaan koperasi;
f) Terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan anak dan perempuan;
g) Optimalisasi pelayanan perijinan satu atap.

4. Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik
dibidang energy, pariwisata maupun stabilitas dan kedaulatan pangan. Hal
tersebut bertujuan agar tersedia jaringan infrastruktur perhubungan dengan
berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan

cepat, tepat,

murah dan aman, sehingga akan mendorong efisisiensi dan efektivitas
kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat
mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi.
Kebijakan untuk priorias ini diarahkan pada:
a) Peningkatan kemantapan sarana dan prasarana infrastruktur;
b) Peningkatan upaya mitigasi bencana;
c) Peningkatan kualitas sarana perhubungan;
d) Peningkatan pengelolaan sanitasi dan sarana prasarana air bersih;
e) Pembangunan Pengembangan sarana dan prasarana publik bidang energi
dan ketenagalistrikan;
f) Penataan lingkungan pasca tambang dan peningkatan tertib administrasi
pertambangan;
g) Meningkatkan pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata;
h) meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan fungsi lingkungan
hidup;
i) Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang menyusun rencana rinci
tata ruang kota secara komprehensif;
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j) Pengendalian alih fungsi hutan dan lahan produktif menjadi lahan
budidaya lainnya untuk mendukung perwujudan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

5. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain melalui
pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya
peningkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.
Arah kebijakan dari prioritas ini adalah:
a) Mempercepat

perwujudan

birokrasi

yang

bertanggungjawab dan professional

untuk

efisien,

kreatif,

menciptakan

inovatif,

tata kelola

pemerintahan yang baik;
b) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada
semua tingkat dan lini pemerintahan;
c) Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima;
d) Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan
kebijakan layanan publik.
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