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2.1. VISI PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG 2009-2013 

Berdasarkan visi jangka panjang daerah dan memperhatikan misi jangka panjang daerah Kabupaten Sumedang maka Visi Pembangunan Jangka 

Menengah Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut : “PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT SEBAGAI AKSELERASI PENCAPAIAN VISI SUMEDANG 2005-2025” 

Adapun penjelasan visi jangka menengah Pemerintah Kabupaten Sumedang 2009-2013 adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan adalah suatu kondisi peningkatan kualitas berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik baik secara administratif 

maupun non administratif yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah bagi seluruh warga masyarakat Sumedang yang lebih memuaskan, 

berkeadilan, murah, terjangkau dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 

2. Kesejahteraan Masyarakat adalah terwujudnya suatu kondisi kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dibidang pendidikan, 

kesehatan, dan peningkatan kehidupan yang layak bagi masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana prasarana infrastruktur daerah dalam 

mendorong aktivitas perekonomian daerah dalam rangka pembangunan berkelanjutan.  

 

2.2. MISI PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG 2009-2013 

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskanlah 4 (empat) misi yang memuat tujuan dan sasaran strategi pembangunan 

dalam periode kepemimpinan Kepala Daerah terpilih, sebagai berikut: 

1. Mewujudkan kualitas SDM aparatur dan masyarakat yang berakhlak mulia, beretika, bermoral baik yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan 

Kepada Tuhan YME; 

2. Mewujudkan kualitas menejemen pemerintahan daerah yang semakin baik; 

3. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh yang bertumpu pada potensi sumberdaya daerah secara berkelanjutan;  

4. Mewujudkan tata kelola lingkungan dan manajemen bencana yang semakin baik. 

 

Kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut : 

Misi 1 : 

Mewujudkan kualitas SDM aparatur dan masyarakat yang berakhlak mulia, beretika, bermoral baik yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan 

Kepada Tuhan YME. 

Kebijakan dan sasaran yang hendak dicapai dalam misi 1 adalah sebagai berikut : 
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Kebijakan 1 :  

Menciptakan sumberdaya manusia sumedang yang memiliki kompetensi, unggul, berdaya saing dan beretika, dengan  sasaran : 

a) Meningkatkan kualitas pendidikan; 

b) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat sumedang; 

c) Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan dasar dan pelayanan sosial; 

d) Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama serta nilai-nilai budaya daerah yang relevan. 

Kebijakan 2 :  

Memperbesar penciptaan peluang lapangan kerja serta menyiapkan tenaga kerja terampil dan berjiwa wirausaha untuk kebutuhan lokal, dalam dan luar 

negeri, dengan sasaran : 

a) Meningkatnya kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan padat karya; 

b) Meningkatnya ketersediaan SDM, tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi dan wirausahawan; 

c) Meningkatnya kesejahteraan petani, buruh dan masyarakat miskin lainnya. 

 

Misi 2 : 

Mewujudkan kualitas menejemen pemerintahan daerah yang semakin baik. 

Kebijakan dan sasaran yang hendak dicapai dalam misi 2 adalah sebagai berikut : 

Kebijakan 3 :  

Memberikan insentif dan disinsentif yang berbasis kompetensi kinerja, serta peningkatan fungsi dan peran kelembagaan pemerintah daerah, kecamatan, 

kelurahan dan desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan sasaran :  

a) Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan dan desa; 

b) Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur diberbagai tingkatan pemerintahan; 

c) Meningkatnya perbaikan kesejahteraan aparatur di daerah; 

d) Meningkatnya kesadaran dan komitmen untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government di semua stakeholders. 
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Misi 3 : 

Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh yang bertumpu pada potensi sumberdaya daerah secara berkelanjutan. 

Kebijakan dan sasaran yang hendak dicapai dalam misi 3 adalah sebagai berikut : 

Kebijakan 4 :  

Menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi, dengan sasaran : 

a) Meningkatnya produksi dan stok beras; 

b) Meningkatnya produksi dan stok kedele; 

c) Meningkatnya produksi dan stok pangan hewani; 

d) Tertatanya distribusi dan perdagangan beras, kedelai dan bahan pokok lainnya; 

e) Meningkatnya pengelolaan pasca panen dan pengendalian hama penyakit; 

f) Terkendalinya alih fungsi lahan pertanian; 

g) Meningkatnya penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur  pertanian; 

h) Meningkatnya keanekaragaman produk pangan daerah. 

Kebijakan 5 :  

Meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat, dengan sasaran : 

a) Meningkatnya produktivitas lembaga ekonomi rakyat (UMKM); 

b) Meningkatnya kemudahan akses pasar bagi dunia usaha; 

c) Meningkatnya fasilitasi permodalan dan intermediasi perbankan dalam menggerakan sektor ekonomi riil; 

d) Meningkatnya agribisnis yang berbasis komoditas unggulan daerah; 

e) Meningkatnya potensi dan investasi kepariwisataan daerah; 

f) Meningkatnya industri kecil dan menengah yang berbasis potensi daerah; 

g) Berjalannya kemitraan strategis antara UMKM, BUMN dan Pengusaha Besar; 

h) Terbentuknya lembaga keuangan desa. 
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Misi 4 : 

Mewujudkan tata kelola lingkungan dan manajemen bencana yang semakin baik. 

Kebijakan dan sasaran yang hendak dicapai dalam misi 4 adalah sebagai berikut : 

Kebijakan 6 :  

Meningkatkan manajemen pengelolaan bencana melalui sistem tata kelola penanganan bencana alam dan sosial, dengan sasaran : 

a) Meningkatnya kesiapan dini (early warning system) dan mitigasi bencana; 

b) Berkurangnya resiko kejadian bencana di wilayah sumedang; 

c) Meningkatnya penanganan kejadian bencana/wabah dan evakuasi secara cepat dan tepat; 

d) Meningkatnya pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan bencana sosial lainnya. 

Kebijakan 7 :   

Pelestarian lingkungan dan fungsi kawasan lindung di daerah, dengan sasaran : 

a) Meningkatnya pelestarian lingkungan dan Pengelolaan Kawasan Lindung; 

b) Meningkatnya penanganan kerusakan dan pencemaran lingkungan; 

c) Meningkatnya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung. 

Kebijakan 8 :  

Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyediaan jaringan jalan dan jembatan, irigasi, air bersih serta infrastruktur lainnya di daerah, dengan sasaran : 

a) Meningkatnya kondisi jaringan irigasi; 

b) Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan; 

c) Meningkatnya cakupan layanan air bersih; 

d) Meningkatnya fasilitasi persiapan pembangunan jalan tol Cisumdawu, Bendung Jatigede,  dan Bendung-bendung Lapang; 

e) Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah di daerah perkotaan dan kawasan industri; 

f) Pemantapan Perencanaan Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang; 

g) Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah; 

h) Meningkatnya Fasilitas Sarana Prasarana Perhubungan; 

i) Meningkatnya sarana dan prasarana ke-cipta karyaan. 
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Kebijakan 9 :  

Meningkatkan ketersediaan energi dan listrik perdesaan, dengan sasaran:  

a) Meningkatnya cakupan Elektrifikasi Perdesaan; 

b) Berkembangnya Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif; 

c) Meningkatnya Ketersediaan Air Baku untuk Pertanian dan Air Bersih untuk masyarakat; 

d) Meningkatnya pelestarian dan perlindungan sumber-sumber mata air. 

 

 

2.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

STRATEGI 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing. 

Kebijakan 1 : Menciptakan sumberdaya manusia sumedang yang memiliki kompetensi dan berdaya saing dengan sasaran :  

 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat sumedang. 

 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat sumedang. 

 Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan dasar dan pelayanan sosial. 

 Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama serta nilai-nilaI budaya daerah yang relevan. 

Kebijakan 2: Memperluas penciptaan lapangan kerja serta menyiapkan tenaga kerja terampil dan berjiwa wira usaha untuk kebutuhan lokal, regional, 

nasional dan internasional, dengan sasaran :  

 Meningkatnya kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan padat karya. 

 Meningkatnya ketersediaan SDM tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi dan wirausahawan yang berkualitas. 

 Meningkatnya kesejahteraan petani, buruh dan masyarakat miskin lainnya. 

 

STRATEGI 2 : Meningkatkan kompetensi aparatur dan kapasitas manajemen pemerintahan. 

Kebijakan 3 : Memperbesar Penciptaan peluang kerja serta menyiapkan tenaga kerja trampil dan berjiwa wira usaha untuk kebutuhan lokal dalam dan luar 

negeri, dengan sasaran :  

 Meningkatkan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan padat karya. 

 Meningkatkan ketersediaan SDM tenaga kerja masyarakat yang berkualitas. 
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 Meningkatnya kesejahteraan Petani, Buruh, Masyarakat Miskin (marjinal). 

 Tumbuhnya semangat dan jiwa kewirausahaan masyarakat. 

 

STRATEGI 3 : Meningkatkan dan memperkokoh perekonomian rakyat. 

Kebijakan 4 : Menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi dengan sasaran :  

 Meningkatnya produksi dan stok beras; 

 Meningkatnya produksi dan stok kedele; 

 Meningkatnya produksi dan stok protein hewani; 

 Tertatanya distribusi dan perdagangan beras, kedelai dan bahan pokok lainnya; 

 Meningkatnya pengelolaan pasca panen dan pengendalian hama penyakit; 

 Terkendalinya alih fungsi lahan pertanian; 

 Meningkatnya penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian; 

 Meningkatnya keanekaragaman produk pangan daerah. 

Kebijakan 5: Meningkatkan produktifitas dan daya beli masyarakat melalui penguatan ekonomi rakyat dengan sasaran :  

 Meningkatnya produktifitas lembaga ekonomi rakyat (UMKM); 

 Meningkatnya kemudahan akses pasar bagi dunia usaha; 

 Meningkatnya fasilitasi permodalan dan intermediasi perbankan dalam menggerakkan sektor ekonomi riil; 

 Meningkatnya agribisnis yang berbasis komoditas unggulan daerah; 

 Meningkatnya potensi dan investasi kepariwisataan daerah; 

 Meningkatnya industri kecil dan menengah yang berbasis potensi daerah; 

 Berjalannya kemitraan strategis antara UMKM, BUMD dan Pengusaha Besar; 

 Terbentuknya lembaga keuangan desa. 

 

STRATEGI 4 : Meningkatkan pengendalian dan pemulihan kualitas lingkungan dan manajemen bencana. 

Kebijakan 6 : Pelestarian lingkungan dan fungsi kawasan lindung di daerah dengan sasaran :  

 Meningkatnya pelestarian lingkungan dan Pengelolaan Kawasan Lindung; 
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 Meningkatnya penanganan kerusakan dan pencemaran lingkungan; 

 Meningkatnya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung. 

Kebijakan 7 : Pelestarian lingkungan dan fungsi kawasan lindung di daerah dengan sasaran :  

 Meningkatnya pelestarian lingkungan dan Pengelolaan Kawasan Lindung. 

 Meningkatnya penanganan kerusakan dan pencemaran lingkungan. 

 Meningkatnya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung. 

 

STRATEGI 5 : Meningkatkan pengelolaan, pengembangan dan pengendalian infrastruktur daerah. 

Kebijakan 8 : Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyediaan Jaringan jalan dan jembatan, irigasi, air bersih serta infrastruktur lainnya di daerah dengan 

sasaran :  

 Meningkatnya kondisi jaringan irigasi; 

 Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan; 

 Meningkatnya cakupan layanan air bersih; 

 Meningkatnya fasilitasi persiapan pembangunan jalan tol Cisumdawu, Bendung Jatigede, dan bendung-bendung lapang; 

 Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah di daerah perkotaan dan kawasan industry; 

 Terlaksananya pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang; 

 Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah. 

 

STRATEGI 6 : Meningkatkan kemandirian energi dan kecukupan air. 

Kebijakan 9 : Meningkatkan ketersediaan energi dan listrik perdesaan serta ketersediaan air bagi pemenuhan kebutuhan pertanian dan masyarakat dengan 

sasaran :  

 Meningkatnya cakupan elektrifikasi perdesaan. 

 Berkembangnya penciptaan dan pemanfaatan energi alternatif. 

 Meningkatnya ketersediaan air baku untuk pertanian dan air bersih untuk masyarakat. 

 Meningkatnya pelestarian dan perlindungan sumber-sumber mata air. 

 


