Arah Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat

Arah Kebijakan :
a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
b. Meningkatkan layanan pendidikan masyarakat
c.

Meningkatkan Cakupan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

d. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga bagi masyarakat
e. Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan kelompok masyarakat
f.

Meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja

g. Meningkatkan ketersediaan, akses, kualitas, keragaman dan keamanan pangan
h. Meningkatkan kualitas perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan social
i.

Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan pemulihan
pasca bencana

j.

Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian berusaha

k.

Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah
tangga serta perdagangan perempuan dan anak

l.

Meningkatkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

m. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman
n. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan limbah
o. Meningkatkan penanganan persampahan domestik
p. Meningkatkan upaya pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang
q. Meningkatkan ketertiban administrasi pemanfaatan tanah
r.

Memantapkan kondisi transportasi dan infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan
pergerakan orang, barang, dan jasa

s.

Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi,
pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air

Misi 2 : Meningkatkan daya saing daerah dalam bidang perindustrian, perdagangan, dan
pertanian

Arah Kebijakan :
a. Menguatkan kelembagaan, kapasitas SDM, system pembiayaan dan peluang pasar KUMKM
b. Mendorong peningkatan mutu produk sesuai standarisasi berlaku
c. Meningkatkan penerapan teknologi industri pada produksi
d. Mengembangkan potensi wisata industri
e. Mendukung penciptaan iklim kondusif bagi perdagangan meliputi regulasi, informasi dan jaringan
distribusi
f. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi
yang ada serta menarik investasi baru
g. Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian
h. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
i. Mengoptimalkan produksi peternakan

Misi 3 : Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif

Arah Kebijakan :
a. Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata
b. Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal
c.

Mengembangkan UMKM Kreatif

Misi 4 : Melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Arah Kebijakan :
a. Meningkatkan upaya pemulihan dan dan konservasi sumberdaya air, udara hutan dan lahan
b. Meningkatkan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan
c.

Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan

d. Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenaga
listrikan
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, responsif, akuntabel,
transparan dan profesional

Arah Kebijakan :
a. Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan
kepada masyarakat
b. Menyediakan layanan publik yang prima
c.

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang pro kepada masyarakat

d. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah
e. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
f.

Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang proporsional, mengembangkan
profesionalisme dan menerapkan insentif berbasis kinerja

g. Meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah dan
penyelenggaraan pemerintahan
h. Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah
i.

Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih
lainnya

j.

Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik dalam pendidikan politik masyarakat

k.

Menata database penduduk dan penyelenggaraan system administrasi kependudukan

