BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
5.1. Visi
Berdasarkan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 20052025, RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan tahap ke-3 yang
diprioritaskan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian
berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya
manusia berkualitas, yang ditandai dengan peningkatan Indeks
Pembangunan manusia (IPM), meningkatnya laju pertumbuhan
ekonomi, menurunnya proporsi penduduk miskin terhadap jumlah
penduduk

dan

Berpatokan

terkendalinya

pada

arah

laju

pertumbuhan

pembangunan

di

penduduk.

atas,

dengan

mempertimbangan isu strategis global, regional Jawa Barat, dinamika
daerah sekitar dan berdasarkan potensi, kondisi, permasalahan,
tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta
mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka
Visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016–2021 adalah:
“KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS,
DAN

BERDAYA

SAING

DI

BIDANG

AGRIBISNIS

BERBASIS

PERDESAAN”

Religius/Islami
Religius Islami berasal dari dua kata “Religius” dan “Islami”.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius adalah
bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkut-paut dengan
religi. Religi merupakan kata serapan dari kata religion (bahasa
Inggris)

yang

obligation/bond

berasal

dari

(kewajiban),

bahasa

latin

reverence

religio

yang

(menghormati,

berarti
memuja,

mentakzimkan), dan berakar dari kata religare yang artinya to bind
(mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi
dipadankan

dengan

agama

yang

berarti

ajaran,

sistem

yang

mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada
Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan
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dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, religius bisa diartikan
sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama
sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan
terhadap Tuhan yang Maha Esa.
Islami

dalam

KBBI

adalah

bersifat

ke-Islam-an.

Secara

etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari kata
aslama yang berakar dari kata salama. Ditinjau dari segi bahasanya
yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa
pengertian, diantaranya adalah : 1) „Salm’ (
2) Berasal dari kata ‘aslama’ (

) yang berarti damai;

) yang berarti menyerahkan diri,

tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”; 3) Saliim’ (
berarti bersih dan suci; 4) Salam’ (

) yang

) yang berarti selamat dan

sejahtera. Islam merupakan agama yang kehadirannya ditengah
kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih
sayang bagi manusia maupun semesta (Rahmatan lil ‘alamin).
Jika

diintegrasikan

dalam

satu

frasa,

Religius/Islami

merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan
pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, keseteraan (equality),
toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan
terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi
RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas
keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak
aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai
bidang.

Manifestasi

religius-Islami

akan

diwujudkan

dalam

kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (al-hukma), peradaban
dalam hubungan antar warga (al-nubuwwah), kemakmuran dan
keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta
kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh
warga.
Kalimat “Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami”
sebagaimana terumuskan dalam "visi" dimaksud adalah menjadikan
spirit

kehidupan

beragama

Islam

menjadi

landasan

dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan membangun hubungan sosial
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kemasyarakatan. Nilai-nilai Islam yang universal menjadi landasan
dan

nafas

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

kehidupan

bermasyarakat.
Dinamis
Dinamis adalah semangat untuk mampu mengikuti perubahan
dan perkembangan situasi dan kondisi serta senantiasa berubah ke
arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan untuk
menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat melalui
penyelenggaraan pembangunan daerah.
Berdaya Saing di bidang Agribisnis
Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan
daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan
keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang
ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas
pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan,
dan kualitas infrastruktur daerah.
Berdaya saing di bidang agribisnis bermakna kemampuan
untuk menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang agribisnis.
Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas
sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi
sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal,
regional dan nasional bahkan internasional. Dengan berdaya saing
diharapkan memiliki keunggulan kompetitif dengan berbasis agro
produksi, agro industri dan agro teknologi.
Berbasis Perdesaan
Kabupaten Tasikmalaya merupakan wilayah dengan mayoritas
berciri perdesaan. Sangat logis apabila perencanaan pembangunan
disusun berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada di perdesaan.
Berbasis perdesaan mengandung pengertian bahwa pembangunan
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dilakukan

berdasarkan

pada

dua

paradigma

utama

yaitu,

Membangun Desa dan Desa Membangun yang diarahkan pada
pencapaian Desa yang maju, sejahtera dan demokratis.
Berbasis perdesaan bermakna pula Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan yaitu meningkatnya derajat kesanggupan-kemampuan
warga di kawasan perdesaan yang ditandai dengan: terpenuhinya
kebutuhan dasar (basic needs); peningkatan penguasaan dan akses
terhadap berbagai sistem dan sumber daya yang diperlukan;
meningkatnya kesadaran akan berbagai potensi, kekuatan dan
kelemahan diri dan lingkungannya; serta meningkatnya kemampuan
berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat
bagi lingkungan yang lebih luas.
Penjabaran visi pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya
lima tahun ke depan, maka dituangkan ke dalam tabel 5.1 berikut
ini.
Tabel 5.1
Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021
Visi

Pokok-Pokok
Visi
Religius/Islami

KABUPATEN
TASIKMALAYA
YANG
RELIGIUS/ISLAMI,
DINAMIS,

DAN

BERDAYA SAING DI
BIDANG
AGRIBISNIS
BERBASIS
PERDESAAN

Penjelasan
Merupakan aktualisasi sikap dan
praktik hidup yang berlandaskan
pada nilai-nilai keislaman seperti
keadilan,
keseteraan
(equality),
toleransi, kejujuran, kepedulian
terhadap alam serta perlindungan
terhadap kaum miskin dan rentan.
Aspek Religius/Islami dalam visi
RPJMD Kabupaten Tasikmalaya
merupakan manifestasi universalitas
keislaman sebagai ruh dalam cara
berpikir, bersikap dan bertindak
aparat pemerintah, penyelenggaraan
pembangunan daerah dan tata
kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara di berbagai
bidang. Manifestasi religius-Islami
akan
diwujudkan
dalam
kepemimpinan dan tata kelola
pemerintahan
(al-hukma),
peradaban dalam hubungan antar
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Visi

Pokok-Pokok
Visi

Kabupaten
Tasikmalaya
yang
Religius/Islami

Dinamis

Berdaya
di

Saing
bidang

Agribisnis

Penjelasan
warga (al-nubuwwah), kemakmuran
dan keunggulan dalam bidang
pertanian berbasis perdesaan, serta
kebijakan yang melindungi dan
memberi rasa aman bagi seluruh
warga.
Menjadikan
spirit
kehidupan
beragama Islam menjadi landasan
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan dan membangun
hubungan sosial kemasyarakatan.
Nilai-nilai Islam yang universal
menjadi
landasan
dan
nafas
penyelenggaraan pemerintahan dan
kehidupan bermasyarakat.
Dinamis adalah semangat untuk
mampu mengikuti perubahan dan
perkembangan situasi dan kondisi
serta senantiasa berubah ke arah
yang lebih baik dalam berbagai
aspek kehidupan untuk menciptakan
kesejahteraan dan kebahagiaan
masyarakat melalui penyelenggaraan
pembangunan daerah.

Berdaya
saing
bermakna
kemampuan atau kesanggupan
daerah
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
berdasarkan keunggulan sumber
daya alam dan sumber daya manusia
yang ditandai dengan pertumbuhan
dan pemerataan ekonomi, kualitas
pendidikan
dan
kesehatan
masyarakat,
efektivitas
pemerintahan,
dan
kualitas
infrastruktur daerah.
Berdaya saing di bidang agribisnis
bermakna
kemampuan
untuk
menciptakan nilai tambah untuk
mencapai
keunggulan
dalam
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat dalam bidang agribisnis.
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Visi

Pokok-Pokok
Visi

Berbasis
Perdesaan

Penjelasan
Kegiatan yang dilakukan atas dasar
nilai efisiensi dan efektivitas
sehingga menciptakan kegiatan
dengan produktivitas yang tinggi
sehingga produk yang dihasilkan
dapat bersaing di tingkat lokal,
regional dan nasional bahkan
internasional. Dengan berdaya saing
diharapkan memiliki keunggulan
kompetitif dengan berbasis agro
produksi, agro industri dan agro
teknologi.
Berbasis
perdesaan
bermakna
Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
yaitu
meningkatnya
derajat
kesanggupan-kemampuan warga di
kawasan perdesaan yang ditandai
dengan: terpenuhinya kebutuhan
dasar (basic needs); peningkatan
penguasaan dan akses terhadap
berbagai sistem dan sumber daya
yang diperlukan; meningkatnya
kesadaran akan berbagai potensi,
kekuatan dan kelemahan diri dan
lingkungannya; serta meningkatnya
kemampuan berpartisipasi secara
aktif dalam berbagai kegiatan yang
bermanfaat bagi lingkungan yang
lebih luas.

5.2. Misi
Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan di atas, maka
ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut.
1. Mewujudkan

masyarakat

yang

beriman,

bertaqwa,

berakhlaqulkarimah dan Berkualitas.
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis
dan Pariwisata.
3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (good
governance).
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4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah
berbasis tata ruang yang berkelanjutan.
Tabel 5.2
Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021
No.
1.

Pokok-Pokok
Misi
Visi
Kabupaten
Misi 1:
Tasikmalaya yang Mewujudkan masyarakat
Religius/Islami”
yang beriman, bertaqwa,
berakhlaqulkarimah dan
Berkualitas.

Penjelasan Misi
Menciptakan
sosok
masyarakat Kabupaten
Tasikmalaya
yang
agamis,
berkarakter/berahlaq
mulia, sehat, cerdas,
berbudaya
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi dan memiliki
spirit untuk maju dan
berkompetisi.

Misi 3:
Mewujudkan Tata Kelola
Kepemerintahan yang baik
(good governance).

2.

Dinamis

Penyelenggaraan
pemerintahan
yang
dilandasi spirit shiddiq,
tablig,
amanah
dan
fathonah
guna
menciptakan
sosok
Kabupaten Tasikmalaya
yang bermutu, akuntabel,
dan terpercaya dalam
melayani
masyarakat
yang ditandai dengan
profesionalisme
aparatur,
efektivitas
pelayanan
publik,
menguatnya partisipasi
dan kepuasan publik.
Menciptakan
sosok
Misi 2:
Kabupaten Tasikmalaya
yang
memiliki
Mewujudkan
pertumbuhan ekonomi
perekonomian
yang
yang tinggi dan merata
tangguh
di
Bidang
berbasis
ekonomi
Agribisnis dan Pariwisata.
pertanian
dan
keunggulan pariwisata
yang
terintegrasi,
mampu
menarik
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No.

Pokok-Pokok
Visi

Misi

3.

Berdaya Saing di
bidang
Agribisnis

Misi 4:
Meningkatkan
ketersediaan dan kualitas
infrastruktur
wilayah
berbasis tata ruang yang
berkelanjutan.

4.

Berbasis
Perdesaan

Misi 2:
Mewujudkan
perekonomian
yang
tangguh
di
Bidang
Agribisnis dan Pariwisata.

Penjelasan Misi
investasi
daerah,
menyerap tenaga kerja
dan
menciptakan
kesejahteraan
masyarakat.
Menciptakan
sosok
Kabupaten Tasikmalaya
yang
mampu
menyediakan ruang dan
infrastruktur dasar yang
memadai dan berkualitas
serta selaras dengan
daya dukung lingkungan
yang
berkelanjutan
sehingga
dapat
meningkatkan daya saing
daerah,
konektivitas
antar
wilayah
di
Kabupaten Tasikmalaya
dan daerah lain.
Mengintegrasikan
Pembangunan
bidang
agribisnis
dengan
pengembangan
sektor
pariwisata
berbasis
perdesaan
melalui
pengembangan
desa
wisata.

5.3. Tujuan dan Sasaran
Guna mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah
ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas
pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan
memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan
daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung
pelaksanaan misi tersebut.
Tujuan (goal) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan
penjabaran tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai
visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan
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permasalahan

pembangunan

daerah.

Untuk

merealisasikan

pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, ditetapkan
tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan
dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
Sasaran

(objective)

adalah

penjabaran

dari

tujuan,

yaitu

merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka

waktu

satu

sampai

lima

tahun

kedepan.

Sasaran

diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional.
Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses
kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus,
efektif, dan efisien. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masingmasing misi diuraikan dalam tabel berikut.
Tabel 5.3
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Visi: Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Dinamis,
Berdaya Saing di Bidang Agribisnis Berbasis Perdesaan

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Misi 1: Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berahlaqul-karimah dan Berkualitas
T.1 Meningkatkan
Indeks Pembangunan S.1. Meningkatnya kualitas
taraf hidup masyarakat
Manusia
Pendidikan masyarakat yang
Indeks Pendidikan
agar lebih sehat,
dilandasi nilai-nilai keagamaan
cerdas, berahlaq mulia
S.2. Meningkatnya derajat kesehatan
dan sejahtera
Indeks Kesehatan
masyarakat
S.3. Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat
S.4. Meningkatnya pengarusutamaan
gender, perlindungan perempuan dan
anak.

Persentase jumlah
penduduk miskin
Indeks Pengeluaran
Indeks gini
Indeks Pembangunan
Gender (IPG)
Indikator Kabupaten Layak
Anak

Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata
T.2. Meningkatkan
Laju Pertumbuhan
S.5. Meningkatnya pertumbuhan
PDRB per kapita ADHB
perekonomian
Ekonomi
ekonomi daerah
(Juta Rp)
masyarakat berbasis
Nilai Investasi daerah (ribu
keunggulan agribisnis
Rp)
dan pariwisata
S.6 Meningkatnya pertumbuhan
PDRB Sektor Pertanian
ekonomi sektor agribisnis
Skor Pola Pangan Harapan
(%)
S.7 Meningkatnya peran sektor
Jumlah kunjungan wisata
pariwisata
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Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
T.3. Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
yang akuntabel dan
berorientasi pelayanan
prima.

Indeks Reformasi
Birokrasi

S.6. Meningkatnya kualitas tata
kelola pemerintahan dan pelayanan
publik.

Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
layanan dasar
Opini Laporan Keuangan
Daerah

Hasil Evaluasi SAKIP
Hasil Evaluasi LPPD
Maturitas Sistem
Pengendalian Internal
Pemerintah
Misi 4: Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang Berkelanjutan
T.4. Meningkatkan
S.7. Meningkatnya ketersediaan dan
Rasio Ruas Jalan dalam
ketersediaan dan
kualitas infrastruktur wilayah
Kondisi Mantap
kualitas infrastruktur
berdasarkan penataan ruang yang
Rasio Jembatan dalam
daerah
terpadu, berkelanjutan, serta
Kondisi Baik
berwawasan lingkungan
Rasio Ketersediaan Air
Irigasi Untuk Masyarakat
Persentase
ketersediaan
infrastruktur yang
sesuai dengan
Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup
Strategis

Persentase Penduduk
Berakses Air Minum
Indeks kualitas lingkungan
hidup

Jumlah Desa Tangguh
Bencana
S.8. Terciptanya infrastruktur dan
masyarakat yang tangguh bencana.
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