BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan

pembangunan

yang

melibatkan

berbagai

unsur

pemangku

kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.
Sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 disebutkan
bahwa tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan
merupakan cerminan dari urgensi permasalahan yang akan diselesaikan,
tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Prioritas yang dirumuskan dalam
setiap tahapan dapat berbeda-beda, akan tetapi semua itu harus tetap
berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka
pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Dalam
rangka menentukan arah kebijakan di masa depan maka perlu dirumuskan
suatu visi. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
Visi pembangunan Daerah tahun 2005–2025 yang tercantum dalam
RPJPD adalah: “Cilacap yang Berbudaya dan Sejahtera” Visi Pembangunan
Kabupaten Cilacap 20 tahun ke depan diharapkan mampu mewujudkan
keinginan dan amanat masyarakat dengan tetap mengacu pada kewenangan
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu visi Kabupaten Cilacap tidak
lepas dari Visi dalam RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah karena
penyusunan RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM
Nasional dan RPJPD Provinsi. Visi Pembangunan harus dapat diukur untuk
dapat mengetahui tingkat berbudaya dan kesejahteraan yang ingin dicapai.
“Berbudaya” mengandung maksud masyarakat Kabupaten Cilacap yang
berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab serta mandiri
berdasarkan falsafah Pancasila. Hal tersebut yang ditandai dengan adanya
jati diri dan karakter masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar
umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan
modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya daerah, dan memiliki
kebanggaan sebagai masyarakat Kabupaten Cilacap sebagai bagian dari
daerah Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan
etika pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan daerah pada
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umumnya. Daerah mandiri adalah daerah yang mampu mewujudkan
kehidupan sejajar dan sederajat dengan Kabupaten lain yang telah maju
dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena
itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan
ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai
kemajuan sekaligus kemandirian. Kemandirian suatu daerah tercermin,
antara lain, pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan
mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya;
kemandirian aparatur pemerintah daerah dan aparatur penegak perda dalam
menjalankan tugasnya; ketergantungan pembiayaan pembangunan yang
bersumber dari pendapatan daerah yang makin kokoh. Apabila karena
sumberdaya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan
keunggulan lain sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan
serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak
ekonomi.

Secara

lebih

mendasar

lagi,

kemandirian

sesungguhnya

mencerminkan sikap seseorang atau sebuah daerah mengenai dirinya,
masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan.
Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah
budaya dalam arti seluas-luasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan
dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya,
maupun pertahanan keamanan.
“Kesejahteraan“ terdiri dari dan mengandung maksud Kemajuan
Daerah, Keadilan dan kemakmuran. Tingkat kemajuan suatu daerah dinilai
berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat
kemajuan suatu Negara diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu
daerah dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki
kepribadian daerah, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi.
Tingginya

kualitas

pendidikan

penduduknya

ditandai

oleh

makin

menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya partisipasi
pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh
sistem pendidikan. Kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan
indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu daerah
dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan. Daerah
yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih
kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial
yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang
makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi. Ditinjau
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dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu daerah diukur dari
tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan
pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian
ekonomi suatu daerah menjadikan daerah tersebut lebih makmur dan lebih
maju. Daerah yang maju pada umumnya adalah daerah yang sektor industri
dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur
sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dalam
segi penghasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan maupun dalam
penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dalam proses produksi berkembang
keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan
sektor-sektor jasa; serta pemanfaatan sumber alam yang bukan hanya ada
pada pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada
pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan
lingkungan,

mengingat

Kabupaten

Cilacap

adalah

kabupaten

yang

mempunyai potensi bahari. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun,
tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang
efisien dengan produktivitas yang tinggi. Daerah yang maju umumnya adalah
daerah yang perekonomiannya stabil. Gejolak yang berasal dari dalam
maupun luar negeri dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.
Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, daerah
yang maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk
hukum yang mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsi
berdasarkan aturan dasar, yaitu konstitusi yang ditetapkan oleh rakyatnya.
Daerah yang maju juga ditandai oleh adanya peran serta masyarakat secara
nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik,
maupun

keamanan

dan

ketertiban.

Dalam

aspek

politik,

sejarah

menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kemajuan suatu daerah dan
sistem politik yang dianutnya. Daerah yang maju pada umumnya menganut
sistem demokrasi, yang sesuai dengan budaya dan latar belakang sejarahnya.
Daerah yang maju adalah daerah yang hak-hak warganya, keamanannya, dan
ketentramannya terjamin dalam kehidupannya. Selain unsur-unsur tersebut,
daerah yang maju juga harus didukung dengan infrastruktur yang maju.
Kemandirian dan kemajuan suatu daerah tidak hanya dicerminkan oleh
perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas.
Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam keseluruhan aspek
kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang
mendasari kehidupan politik dan sosial. Pembangunan daerah bukan hanya
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sebagai daerah yang mandiri dan maju, melainkan juga daerah yang adil dan
makmur. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek
pembangunan,

rakyat

mempunyai

hak,

baik

dalam

merencanakan,

melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan
haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh
karena itu, masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol pula dalam
pembangunan daerah. Keadilan dan kemakmuran harus tercermin pada
semua aspek kehidupan. Semua masyarakat mempunyai kesempatan yang
sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan;
mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan
pendapat; melaksanakan hak politik; menjaga keamanan dan ketertiban,
serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan didepan hukum. Dengan
demikian, adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik
antar individu, gender, maupun antar wilayah Kecamatan dan Desa. Daerah
yang makmur adalah daerah yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan
hidupnya, sehingga dapat melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan
bertanggung jawab.
5.1

Visi RPJMD
RPJMD

Tahun

2017-2022

merupakan

penjabaran

dari

tahapan

pembangunan periode ketiga RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025.
Tema pembangunan RPJPD periode ketiga dan keempat menjadi salah satu
rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kabupaten Cilacap
Tahun 2017 - 2022. Visi pembangunan Kabupaten Cilacap berdasarkan
analisis visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut :
“CILACAP SEMAKIN SEJAHTERA SECARA MERATA”
“Bangga Mbangun Desa”
Visi tersebut mengandung maksud bahwa Kabupaten Cilacap akan
menjadi Kabupaten dengan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan
yang dilaksanakan merata di seluruh kecamatan. Pencapaian Visi diatas juga
memperhatikan Bangga Mbangun Desa yang memiliki 4 (empat) pilar yaitu
pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan sosial budaya.
Sejahtera, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan
masyarakat Kabupaten Cilacap akan semakin meningkat kesejahteraannya
dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar
urusan pemerintahan maupun sarana dan prasarana penunjang lainnya.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat memperhatikan aspek lingkungan
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hidup. Kesejahteraan ini dapat ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), penurunan
angka

kemiskinan,

peningkatan

pertumbuhan

ekonomi

dan

tingkat

pengangguran terbuka.
Merata, mengandung arti bahwa pembangunan di Kabupaten Cilacap
dapat dirasakan oleh semua masyarakat dan semua wilayah secara
berkeadilan.

Pembangunan

yang

merata

dapat

dilihat

dari

semakin

rendahnya kesenjangan pendapatan antar penduduk dan semakin rendahnya
kesenjangan antar wilayah. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah
sampai ke pelosok desa dan kecamatan yang menjangkau semua lapisan
masyarakat.
Bangga Mbangun Desa

merupakan strategi pembangunan dalam

rangka mencapai cita-cita Bupati dan Wakil Bupati pada saat Kampanye “Ayo
Kerja Mbangun Desa Menuju Cilacap Sejahtera”. Pengertian ayo kerja adalah
suatu ajakan dan upaya yang sungguh sungguh, dengan mengerahkan
seluruh daya, upaya, tenaga, fikiran dan aset dari semua komponen
pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Cilacap untuk melaksanakan
pembangunan secara utuh (kafah) dan berkelanjutan menuju masyarakat
yang sejahtera. Ayo Kerja Mbangun Desa menuju Cilacap Sejahtera menjadi
dasar dan landasan dalam mewujudkan Cilacap to be Singapore of Java.
Cilacap to be Singapore of Java merupakan konsep Kabupaten Cilacap
menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa bagian Selatan dengan
mengoptimalkan pengembangan kawasan industri terpadu, yang terhubung
dengan fasilitas infrastruktur penunjang (Pelabuhan Tanjung Intan, jalan tol
Ciamis-Cilacap-Jogjakarta, Pejagan-Cilacap, terkoneksi dengan jalur kereta
api) dan di dukung dengan pengembangan pusat jasa dan perdagangan serta
pengembangan kawasan wisata dengan menjaga kelestarian sumber daya
alam dan daya dukung lingkungan yang optimal.
Cilacap to be Singapore of Java merupakan konsep pengembangan
Kabupaten Cilacap jangka panjang, Rencana strategis jangka menengah
Pemerintah Kabupaten Cilacap memfasilitasi kebijakan pemanfaatan ruang
untuk mendukung konsep tersebut, salah satunya dengan melakukan revisi
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031. Konsep Cilacap to be Singapore of Java
bukan berarti Cilacap akan menjadi seperti Singapura dalam waktu 5 tahun
kedepan, tetapi konsep ini lebih berorientasi kepada pembangunan pondasi
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atau pijakan dasar yang disusun dalam masa 5 tahun RPJMD untuk menuju
cita-cita tersebut.
5.2

Misi RPJMD Tahun 2017 – 2022
Untuk mewujudkan visi diatas maka dirumuskan 5 (lima) misi

pembangunan daerah sebagai berikut:
1.

Misi 1. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan
jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga. Pada Misi ini
pemerintah Kabupaten Cilacap akan mencapai kondisi pendidikan yang
berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, penanganan
PMKS sesuai standar pelayanan, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan
penataan desa dan pemanfataan dana desa, peningkatan kapasitas
pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta
peningkatan kualitas kebudayaan Kabupaten Cilacap.

2.

Misi 2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang
profesional

bersifat

entrepreneur

dan

dinamis

dengan

mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Government.
Pada misi ini pemerintah Kabupaten Cilacap akan mewujudkan prinsipprinsip good governance dengan meningkatkan nilai akuntabilitas,
mewujudkan

perencanaan

yang

terukur

dan

sinergi

dengan

penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi
kependudukan

catatan

sipil,

penanganan

pertanahan,

pelayanan

kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil,
peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan,
dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi
informatika dalam mendukung transparansi dengan e-goverment (eplanning, e-budgeting, e-sakip e-monitoring evaluasi, dan e-procurement)
3.

Misi 3 Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban
umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Pada misi ini
Kabupaten Cilacap akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan, peningkatan penegakkan peraturan daerah, peningkatan
kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan,
peningkatan penanganan bencana.

4.

Misi 4 Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi
lokal

dan

regional.

Pada

misi

ini

Kabupaten

cilacap

akan

mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan ketahanan
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pangan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil,
meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan,
meningkatkan

nilai

investasi

(penanaman

modal),

meningkatkan

kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan.
Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian,
peternakan dan perikanan. Pembangunan ekonomi yang berwawasan
lingkungan.
5.

Misi 5 Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah
dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan
sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembangunan wilayah
dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan,
permukiman, pertanahan dan sumber daya air), kualitas lingkungan
yang memadai, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pesan mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan
Kabupaten Cilacap dalam waktu lima tahun kedepan adalah untuk membuat
masyarakat semakin sejahtera. Karena itulah, dalam rangka mewujudkan Visi
dan Misi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang
berlandaskan nilai dasar bangsa Indonesia dan masyarakat Kabupaten
Cilacap khususnya, yakni pembangunan merata dengan semangat:
“Bangga Mbangun Desa”
Makna Bangga Mbangun Desa yang terdiri dari 4 (empat) pilar meliputi
Pendidikan; Kesehatan;

Ekonomi; dan

Lingkungan Sosial Budaya

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati nomor 76 tahun 2011
tentang Bangga Mbangun Desa adalah :
1.

Sebagai kebijakan dan strategi percepatan (akselerasi) pembangunan;

2.

Pedoman bagi lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat di wilayah
Kabupaten Cilacap secara terpadu dalam pelaksanaan pembangunan
yang berorientasi perdesaan;

3.

Sebagai pendorong semangat dalam pemberdayaan masyarakat untuk
mewujudkan kemajuan desa menuju desa mandiri.

5.3

Tujuan
Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam rangka mencapai misi maka tujuan
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pembangunan jangka

menengah daerah Kabupaten Cilacap tahun 2017-

2022 adalah sebagai berikut:
1.

Misi 1. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan
jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga, memiliki tujuan;
a. Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
b. Meningkatkan

kesejahteraan

sosial,

kesetaraan

gender

dan

perlindungan anak
2.

Misi 2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang
profesional

bersifat

entrepreneur

dan

dinamis

dengan

mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Government
memiliki tujuan;
a. Meningkatkan kualitas penyelenggaran pemerintahan berdasarkan
prinsip good governance dan clean goverment (transparansi berbasis
e-goverment)
5

Misi 3 Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban
umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat memiliki tujuan;
a. Meningkatkan kondusivitas dan keamanan serta perlindungan
masyarakat.

4.

Misi 4 Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi
lokal dan regional memiliki tujuan;
a. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah.

5.

Misi 5 Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah
dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan
sumber daya alam secara berkelanjutan memiliki tujuan;
a. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah

5.4

Sasaran
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, untuk
dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Hasil
rumusan sasaran pembangunan Kabupaten Cilacap Berdasarkan misi dan
tujuan adalah sebagai berikut:
1.

Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan
sasaran
a. meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
b. Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat.
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2.

Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan
anak dengan sasaran
a. Meningkatnya kesejahteraan sosial.
b. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender.
c. Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan Anak.

3.

Meningkatkan Kualitas penyelenggaran pemerintahan dengan prinsip
good governance dan clean goverment (transparansi berbasis e-goverment)
dengan sasaran
a. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efisien
efektif, bersih dan melayani.
b. Meningkatnya kualitas penyelenggaran keuangan daerah.

4.

Meningkatkan

kondusivitas

dan

keamanan

serta

perlindungan

masyarakat dengan sasaran
a. Meningkatnya demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan politik.
b. Meningkatnya

keamanan,

ketentraman

dan

perlindungan

masyarakat.
c. Meningkatnya kesiapsiagaan bencana
5.

Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah
a. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan.
b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Destinasi Wisata.
c. Menurunnya pengangguran terbuka.
d. Meningkatnya nilai investasi

6.

Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah
a. Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur wilayah.
b. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas.

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka mewujudkan Kabupaten
Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata perlu diuraikan elemen-elemen
untuk mewujudkan Visi Tersebut menjadi fokus pembangunan tahun 2017
- 2022.
5.5

Keterkaitan Visi–Misi Bupati Tahun 2017 – 2022 Dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya
Penjabaran visi misi RPJMD, tujuan dan sasaran seperti yang

diuraikan di atas disusun juga dengan kaitan untuk mendukung pencapaian
prioritas RPJMN tahun 2015-2019, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun
2013-2018 serta RPJPD Kabupaten Cilacap tahun 2005-2025. Keterkaitan
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dukungan tersebut dijelaskan melalui Gambar 5.1, Gambar 5.2 dan Gambar
5.3 serta tabel 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 dan 5.6
Gambar 5. 1
Skema keterkaitan Visi–Misi RPJMN 2015–2019 dengan
Visi-Misi RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
Visi RPJMN 2015-2019: Terwujudnya
Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan
Berkepribadian Berlandaskan GotongRoyong

Visi RPJMD Kabupaten
tahun 2017 - 2022:

Cilacap

“Cilacap Semakin Sejahtera Secara
Merata ”
(Bangga Mbangun Desa)

Misi 1:
Mewujudkan keamanan nasional
yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian
ekonomi dengan mengamankan
sumber daya maritim, dan
mencerminkan
kepribadian
Indonesia
sebagai
negara
kepulauan
Misi 2:
Mewujudkan masyarakat maju,
berkeseimbangan,
dandemokratis
berlandaskan
negara hukum
Misi 3:
Mewujudkan politik luar negeri
bebas-aktif dan memperkuat
jatidiri sebagai negara maritim

Misi 4:
Mewujudkan
kualitas
hidup
manusia Indonesia yang tinggi,
maju,dan sejahtera

Misi 5:
Mewujudkan
berdaya saing

bangsa

Meningkatkan
layanan
pendidikan dan kesehatan rohani
dan jasmani serta kesejahteraan
sosial dan keluarga

Misi 2:
Meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan pemerintahan
yang
profesional
bersifat
entrepreneur dan dinamis dengan
mengedepankan prinsip Good
Governance
dan
Clean
Government

Misi 3:
Mewujudkan
demokratisasi,
stabilitas keamanan, ketertiban
umum,
ketentraman
dan
perlindungan masyarakat

yang

Misi 6:
Mewujudkan Indonesia menjadi
negara
maritim
yang
mandiri,maju,
kuat,
dan
berbasiskan
kepentingan
nasional
Misi 7:
Mewujudkan masyarakat
berkepribadian
dalamkebudayaan

Misi 1:

yang

RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022

Misi 4:
Mengembangkan perekonomian
yang bertumpu pada potensi lokal
dan regional

Misi 5:
Mengembangkan dan membangun
infrastruktur
wilayah dengan
memperhatikan
aspek
lingkungan
hidup
dalam
pemanfaatan sumber daya alam
secara berkelanjutan
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Tabel 5. 1
Sinkronisasi Agenda Prioritas RPJMN 2014–2019 (Nawacita) Dengan
RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022
Penjabaran dalam RPJMD Kabupaten
Cilacap Tahun 2017 – 2022
Agenda 1:
Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang
Menghadirkan
kembali
negara diturunkan dari: Misi 3, dengan fokus pada
untuk melindungi segenap bangsa Meningkatnya kualitas ketentraman dan
dan memberikan rasa aman kepada ketertiban masyarakat;
seluruh warga negara
Agenda 2:
Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang
Membuat Pemerintah selalu hadir diturunkan dari Misi 2, dengan fokus pada
dengan membangun tata kelola Terwujudnya birokrasi yang bersih dan
pemerintahan yang bersih, efektif, melayani, good governance dan clean
demokratis, dan terpercaya
goverment
Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang
Agenda 3:
Membangun Indonesia dari
diturunkan dari Misi 5 dengan fokus
pinggiran dengan memperkuat
padaTerwujudnya tata ruang yang berdaya
daerah-daerah dan desa dalam
guna; dan Meningkatnya kinerja pelayanan
kerangka negara kesatuan
infrastruktur wilayah;
Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang
Agenda 4:
diturunkan dari Misi 2 dengan fokus pada
Memperkuat kehadiran negara
dalam melakukan reformasi sistem Terwujudnya birokrasi yang bersih dan
dan penegakan hukum yang bebas melayani.
korupsi, bermartabat, dan
terpercaya
Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang
Agenda 5:
diturunkan dari:
Meningkatkan kualitas hidup
Misi 1, dengan fokus pada Meningkatnya
manusia Indonesia
aksesbilitas pendidikan dan derajat kesehatan
masyarakat;
Menurunkannya
Angka
Kemiskinan;dan Meningkatnya perlindungan
sosial masyarakat
Misi 5, dengan fokus pada Terwujudnya
lingkungan hidup yang berkualitas; dan
Terwujudnya sarana dan prasarana dasar
permukiman yang berkualitas;
Misi
3
dengan
fokus
Meningkatnya
ketangguhan bencana.
Agenda 6:
Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang
Meningkatkan produktivitas rakyat diturunkan dari:
dan
daya
saing
di
pasar Misi 4, dengan fokus pada Meningkatnya
daya
saing
tenaga
kerja,
Internasional
sehingga
bangsa kualitas
nilai
perdagangan
dan
Indonesia bisa maju dan bangkit meningkatnya
bersama
bangsa-bangsa
Asia perindustrian;
lainnya
Agenda 7:
Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang
Mewujudkan kemandirian ekonomi diturunkan dari Misi 4, dengan fokuspada
dengan
menggerakkan
sektor- Meningkatnya
Produktivitas
Ekonomi
sektor strategis ekonomi domestik
Lokalmelalui usaha mikro dan kecil.
Agenda 8:
Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang
Melakukan revolusi karakter
diturunkan dari Misi 1, dengan fokus pada
bangsa
Meningkatnya kearifan budaya lokal dan pada
Meningkatnya
kapasitas
pemberdayaan
masyarakat dalam pembangunan
Agenda 9:
Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang
Memperteguh kebhinekaan dan
diturunkan dari Misi 1. dengan fokus pada
memperkuat restorasi sosial
Meningkatnya kearifan budaya lokal
Indonesia
9 Agenda Prioritas RPJMN
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Visi RPJMD Prov. Jateng 20132018:

Visi RPJMD Kabupaten
tahun 2017 - 2022:

MENUJU
JAWA
TENGAH
SEJAHTERA
DAN
BERDIKARI
“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

“Cilacap Semakin Sejahtera Secara
Merata ”
(bangga mbangun desa)

Misi 1:
Membangun Jawa Tengah
berbasis
Trisakti
Bung
Karno, Berdaulat di Bidang
Politik, Berdikari di Bidang
Ekonomi,
dan
Berkepribadian di Bidang
Kebudayaan
Misi 2:
Mewujudkan Kesejahteraan
Masyarakat
yang
Berkeadilan,
Kemiskinan
dan Pengangguran
Misi 3:
Mewujudkan Pemerintahan
Provinsi Jawa Tengah yang
Bersih,
Jujur
dan
Transparan,
“Mboten
Korupsi, Mboten Ngapusi”
Misi 4:
Memperkuat Kelembagaan
Sosial
Masyarakat untuk
Meningkatkan
Persatuan
dan Kesatuan

Cilacap

Misi 1:
Meningkatkan
layanan
pendidikan dan kesehatan
rohani dan jasmani serta
kesejahteraan sosial dan
keluarga

Misi 2:
Meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan
yang
profesional
bersifat
entrepreneur dan dinamis dengan
mengedepankan
prinsip
Good
Governance dan Clean Government

Misi 3:
Mewujudkan demokratisasi,
stabilitas
keamanan,
ketertiban
umum,
ketentraman
dan
perlindungan masyarakat

Misi 4:

Misi 5:
Memperkuat
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Pengambilan
Keputusan
dan Proses Pembangunan
yang Menyangkut Hajat
Hidup Orang Banyak
Misi 6:
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanan Publik untuk
Memenuhi
Kebutuhan
Misi 7:
Meningkatkan Infrastruktur
untuk
Mempercepat
Pembangunan Jawa Tengah
yang Berkelanjutan dan
Ramah Lingkungan

Mengembangkan
perekonomian
bertumpu
pada
lokal dan regional

yang
potensi

Misi 5:
Mengembangkan
dan
membangun
infrastruktur
wilayah
dengan
memperhatikan
aspek
lingkungan
hidup
dalam
pemanfaatan sumber daya
alam secara berkelanjutan

Gambar 5. 2
Skema keterkaitan RPJMD Provinsi Jateng 2013–2018 dengan Visis RPJMD
Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
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Visi RPJPD Cilacap 2005 –
2025

Visi RPJMD Kabupaten Cilacap tahun
2017 - 2022:

Cilacap yang Berbudaya dan
Sejahtera

“Cilacap Semakin Sejahtera Secara
Merata ”
(bangga mbangun desa)

Misi 1:
Mewujudkan
masyarakat
Kabupaten
Cilacap
yang
berakhlak
mulia,
bermoral,
beretika, berbudaya, dan beradab
berdasarkan falsafah Pancasila

Misi 1:
Meningkatkan
layanan
pendidikan dan kesehatan
rohani dan jasmani serta
kesejahteraan sosial dan
keluarga

Misi 2:
Misi 2:
Mewujudkan
berdaya-saing

daerah

yang

Misi 3:
Mewujudkan
masyarakat
demokratis berlandaskan hukum

Misi 4:
Mewujudkan
Kabupaten
Cilacap yang aman, tertib, dan
damai

Misi 5:
Mewujudkan
pembangunan
berkeadilan

pemerataan
daerah dan

Misi 6:
Mewujudkan
Kabupaten
Cilacap asri dan lestari Dasar
Masyarakat

Misi 7:
Mewujudkan
Kabupaten
Cilacap
sebagai
Daerah
Industri yang didukung oleh
Sektor Kelautan, Pertanian
dan Jasa

Meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan
yang
profesional
bersifat
entrepreneur dan dinamis
dengan
mengedepankan
prinsip Good Governance
Misi 3:
Mewujudkan demokratisasi,
stabilitas
keamanan,
ketertiban
umum,
ketentraman
dan
perlindungan masyarakat

Misi 4:
Mengembangkan
perekonomian
yang
bertumpu pada potensi lokal
dan regional

Misi 5:
Mengembangkan
dan
membangun
infrastruktur
wilayah
dengan
memperhatikan
aspek
lingkungan
hidup
dalam
pemanfaatan sumber daya
alam secara berkelanjutan

Misi 8:
Mewujudkan
Kabupaten
Cilacap
berperan
penting
dalam pergaulan regional,
nasional dan internasional

Gambar 5. 3
Skema keterkaitan RPJPD Kabupaten Cilacap
Tahun 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten
Cilacap Tahun 2017 - 2022
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Tabel 5. 2
Sinkronisasi Tujuan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 Dengan RPJMD
Kabupaten Cilacap Tahun 2017 - 2022

Tujuan RPJMD Provinsi Jawa
Tengah 2013-2018

Tujuan RPJMD Kabupaten Cilacap
2017-2022

Tujuan 1 misi 1
1. Semua tujuan di semua misi RPJMD
Memberikan haluan pada 6 (enam) misi
Kabupaten Cilacap
yang lain dalam pengamalan ajaran Tri
Sakti Bung Karno
Tujuan 1 misi 2
Menurunkan jumlah penduduk miskin

1. Mewujudkan kualitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan (Tujuan 1
misi 1)
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial,
kesetaraan gender dan perlindungan
anak (Tujuan 2 misi 1)
Tujuan 2 misi 2
1. Meningkatkan Daya Saing
Menurunkan jumlah penganggur
Perekonomian Daerah (Tujuan 1 misi
4)
Tujuan 3 misi 2
1. Meningkatkan Daya Saing
Mewujudkan
Desa Mandiri/Berdikari
Perekonomian Daerah (Tujuan 1 misi
melalui Kedaulatan Pangan dan Energi
4)
Tujuan 4 misi 2
Mengembangkan Koperasi dan UMKM
Tujuan 5 misi 2
Meningkatkan Kelembagaan
Perdesaan

Ekonomi

1. Meningkatkan
Perekonomian
4)
1. Meningkatkan
Perekonomian
4)

Daya Saing
Daerah (Tujuan 1 misi
Daya Saing
Daerah (Tujuan 1 misi

Tujuan 6 misi 2
Meningkatkan produk berkualitas ekspor
dan penggunaan produk dalam negeri

1. Meningkatkan Daya Saing
Perekonomian Daerah (Tujuan 1 misi
4)

Tujuan 7 misi 2
Meningkatkan iklim dan pengembangan
investasi

1. Meningkatkan Daya Saing
Perekonomian Daerah (Tujuan 1 misi
4)

Tujuan 8 misi 2
Mewujudkan
Pembangunan
berkeadilan

1. Meningkatnya kualitas kinerja
pemerintahan yang akuntabel, efisien
efektif, bersih dan melayani (Tujuan 1
misi 2)

yang

Tujuan 9 misi 2
Meningkatkan pencegahan permasalahan
sosial dan pemerataan akses pelayanan
bagi PMKS

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial,
kesetaraan gender dan perlindungan
anak (Tujuan 2 misi 1)

Tujuan 1 misi 3
Menciptakan penyelenggara pemerintahan
daerah yang kompeten, profesional,
tersertifikasi,
berintegritas,
dan
berorientasi pada pelayanan prima

1. Meningkatnya kualitas kinerja
pemerintahan yang akuntabel, efisien
efektif, bersih dan melayani (Tujuan 1
misi 2)

Tujuan 2 misi 3
Menciptakan
sistem birokrasi
transparan dan akuntabel

1. Meningkatnya kualitas kinerja
pemerintahan yang akuntabel, efisien
efektif, bersih dan melayani (Tujuan 1
misi 2)
1. Meningkatnya kualitas kinerja
pemerintahan yang akuntabel, efisien

yang

Tujuan 3 misi 3

RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
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Tujuan RPJMD Provinsi Jawa
Tengah 2013-2018

Tujuan RPJMD Kabupaten Cilacap
2017-2022

Melaksanakan penegakan hukum

efektif, bersih dan melayani (Tujuan 1
misi 2)
2. Meningkatkan kondusivitas dan
keamanan serta perlindungan
masyarakat (Tujuan 1 misi 3)

Tujuan 1 misi 4
Menurunkan
potensi
konflik
antar
kelompok masyarakat, suku dan agama

1. Meningkatkan kondusivitas dan
keamanan serta perlindungan
masyarakat (Tujuan 1 misi 3)

Tujuan 2 misi 4
Memperkuat Pancasila sebagai dasar
negara dan 3 pilar kebangsaan dalam
budaya dan jatidiri masyarakat

1. Mewujudkan kualitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan (Tujuan 1
misi 1)

Tujuan 3 misi 4
Meningkatkan
masyarakat

1. Meningkatnya kualitas kinerja
pemerintahan yang akuntabel, efisien
efektif, bersih dan melayani (Tujuan 1
misi 2)
1. Mewujudkan kualitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan (Tujuan 1
misi 1)

partisipasi

politik

Tujuan 4 misi 4
Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang
semakin berkembang pada semua aspek
kehidupan
Tujuan 1 misi 5
Meningkatkan peran masyarakat dalam
proses perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan

1. Meningkatnya kualitas kinerja
pemerintahan yang akuntabel, efisien
efektif, bersih dan melayani (Tujuan 1
misi 2)

Tujuan 2 misi 5
Meningkatkan
kesesuaian
program
pembangunan dengan kebutuhan dan
permasalahan yang dialami masyarakat

1. Meningkatnya kualitas kinerja
pemerintahan yang akuntabel, efisien
efektif, bersih dan melayani (Tujuan 1
misi 2)

Tujuan 1 misi 6
Meningkatkan
masyarakat

1. Mewujudkan kualitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan (Tujuan 1
misi 1)

derajat

kesehatan

Tujuan 2 misi 6
Meningkatkan
ketersediaan,
keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan
kepastian
dalam
penyelenggaraan
pendidikan

1. Mewujudkan kualitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan (Tujuan 1
misi 1)

Tujuan 3 misi 6
Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat

1. Mewujudkan kualitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan (Tujuan 1
misi 1)
1. Meningkatnya kinerja pelayanan
infrastruktur wilayah (Tujuan 1 misi
5)

Tujuan 4 misi 6
Meningkatkan
kualitas
permukiman

lingkungan

Tujuan 5 misi 6
Meningkatkan penanganan infrastruktur
pertanian dalam arti luas

1.

Meningkatnya kinerja pelayanan
infrastruktur wilayah (Tujuan 1 misi
5)

Tujuan 1 misi 7
Meningkatkan daya dukung infrastruktur
dan pelayanan transportasi;

1.

Meningkatnya kinerja pelayanan
infrastruktur wilayah (Tujuan 1 misi
5)

RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
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Tujuan RPJMD Provinsi Jawa
Tengah 2013-2018
Tujuan 2 misi 7
Meningkatkan kualitas dan
infrastruktur komunikasi

Tujuan RPJMD Kabupaten Cilacap
2017-2022
1.

Meningkatnya kinerja pelayanan
infrastruktur wilayah (Tujuan 1 misi
5)

Tujuan 3 misi 7
Menerapkan konsep ramah lingkungan
dalam setiap pembangunan

1.

Meningkatnya kinerja pelayanan
infrastruktur wilayah (Tujuan 1 misi
5)

Tujuan 4 misi 7
Meningkatkan
ketangguhan
penanggulangan bencana

1.

Meningkatnya kinerja pelayanan
infrastruktur wilayah (Tujuan 1 misi
5)

kapasitas

dalam

Tabel 5. 3
Sinkronisasi Tujuan RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025
Dengan RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022

Tujuan RPJPD Kabupaten
Cilacap
Tujuan 1
Terwujudnya
masyarakat
yang
menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai
luhur
Tujuan 2
Terciptanya pemerintahan yang baik dan
terpercaya dalam rangka memberikan
pelayanan kepada masyarakat
Tujuan 3
Terwujudnya
penegakan
supremasi
hukum dalam rangka menjunjung tinggi
kebenaran dan keadilan
Tujuan 4
Terciptanya
stabilitas
politik
dan
keamanan sebagai pendukung iklim
investasi dan peningkatan perekonomian
daerah
Tujuan 5
Memaksimalkan potensi daerah melalui
peningkatan daya saing yang handal
Tujuan 6
Terwujudnya
peningkatan
kualitas
ekonomi rakyat melalui peningkatan
kualitas SDM dan pemanfaatan SDA
yang ada dengan memperhatikan aspek
keseimbangan pelestarian alam
Tujuan 7
Terbangunya Infrastruktur yang Dapat
Menunjang Pembangunan
Tujuan 8
Terwujudnya
Pembangunan
yang
Memperhatikan Aspek Tata Ruang yang
Menunjang Kesejahteraan

Tujuan RPJMD Kabupaten
Cilacap
Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan
dan kesehatan (Tujuan 1 misi 1)

Meningkatnya
kualitas
kinerja
pemerintahan yang akuntabel, efisien
efektif, bersih dan melayani (Tujuan 1 misi
2)
Meningkatnya
kualitas
kinerja
pemerintahan yang akuntabel, efisien
efektif, bersih dan melayani (Tujuan 1 misi
2)
Meningkatkan kondusivitas dan keamanan
serta perlindungan masyarakat (Tujuan 1
misi 3)

Meningkatkan Daya Saing Perekonomian
Daerah (Tujuan 1 misi 4)
Meningkatkan
kesejahteraan
sosial,
kesetaraan gender dan perlindungan anak
(Tujuan 2 misi 1)
Meningkatkan Daya Saing Perekonomian
Daerah (Tujuan 1 misi 4)
Meningkatnya
kinerja
pelayanan
infrastruktur wilayah (Tujuan 1 misi 5)
Meningkatnya
kinerja
pelayanan
infrastruktur wilayah (Tujuan 1 misi 5)

Tujuan 9
Meningkatnya
kualitas
kinerja
Terwujudnya peningkatan partisipasi pemerintahan yang akuntabel, efisien
masyarakat dalam proses pembangunan efektif, bersih dan melayani (Tujuan 1 misi
2)
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Tabel 5. 4
Sinkronisasi Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dengan
Sasaran RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022

Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Sasaran RPJMD Kabupaten Cilacap

Sasaran tujuan 1 misi 1
Meningkatnya demokratisasi, kesejahteraan
dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran
Trisakti Bung Karno
Sasaran tujuan 1 misi 1
Terjaminnya kedaulatan pangan melalui
ketersediaan
(produksi
dan
cadangan
pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan
dan gizi serta keamanan pangan berbasis
bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal
Sasaran tujuan 1 misi 1
Terjaminnya ketersediaan energi dengan
potensi lokal
Sasaran tujuan 1 misi 1
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat

Meningkatnya demokratisasi dan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan politik
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 3)

Sasaran 2 tujuan 3 misi 2
Terjaminnya ketersediaan energi dengan
potensi local
Sasaran tujuan 4 misi 2
Meningkatnya jumlah dan kualitas daya
saing dan produktivitas Koperasi dan UMKM
Sasaran tujuan 5 misi 2
Meningkatnya
Kelembagaan
Ekonomi
Perdesaan
Sasaran tujuan 6 misi 2
Meningkatnya kualitas produk unggulan
orientasi ekspor dan pengendalian impor non
migas
Sasaran tujuan 7 misi 2
Meningkatnya realisasi investasi

Meningkatnya
kinerja
pelayanan
infrastruktur wilayah (Sasaran 2 tujuan 1
misi 5)
Meningkatnya
pertumbuhan
sektor
unggulan. (Sasaran 1 tujuan 1 misi 4)

Meningkatnya pertumbuhan sektor uggulan
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 4)

Meningkatnya
kinerja
pelayanan
infrastruktur wilayah (Sasaran 2 tujuan 1
misi 5)
Meningkatnya demokratisasi dan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan politik
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 3)
Meningkatnya kesetaraan dan keadilan
gender (Sasaran 2 tujuan 2 misi 1)
Sasaran tujuan 1 misi 1
Meningkatnya kualitas pendidikan (Sasaran
Meningkatnya pemahaman masyarakat atas 1 tujuan 1 misi 1 )
budaya Jawa
Sasaran tujuan 1 misi 2
Meningkatnya kesejahteraan sosial (Sasaran
Menurunnya angka kemiskinan
1 tujuan 2 misi 1)
Menurunnya
pengangguran
terbuka
(Sasaran 3 tujuan 1 misi 4)
Meningkatnya
pertumbuhan
sektor
unggulan. (Sasaran 1 tujuan 1 misi 4)
Sasaran tujuan 2 misi 2
Menurunnya
pengangguran
terbuka
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (Sasaran 3 tujuan 1 misi 4)
Meningkatnya kesejahteraan sosial (Sasaran
1 tujuan 2 misi 1)
Sasaran 1 tujuan 3 misi 2
Meningkatnya
pertumbuhan
sektor
unggulan. (Sasaran 1 tujuan 1 misi 4)
Terjaminnya kedaulatan pangan melalui
ketersediaan
(produksi
dan
cadangan
pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan
dan gizi serta keamanan pangan berbasis
bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal
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Meningkatnya
pertumbuhan
sektor
unggulan. (Sasaran 1 tujuan 1 misi 4)
Meningkatnya
pertumbuhan
sektor
unggulan. (Sasaran 4 tujuan 1 misi 4)

Meningkatnya
pertumbuhan
sektor
unggulan. (Sasaran 4 tujuan 1 misi 4)
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Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah
Sasaran 1 tujuan 8 misi 2
Meningkatnya
keadilan
perlindungan anak

gender

dan

Sasaran 2 tujuan 8 misi 2
Meningkatnya
kualitas
hidup
serta
perlindungan terhadap perempuan dan anak
termasuk anak berkebutuhan khusus
Sasaran 3 tujuan 8 misi 2
Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan
dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan
Sasaran 3 tujuan 8 misi 2
Meningkatnya kualitas dan keterampilan
masyarakat
Sasaran tujuan 9 misi 2
Meningkatnya
upaya
pencegahan
permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS
dalam
memperoleh
pelayanan
dan
rehabilitasi yang berperspektif HAM

Sasaran RPJMD Kabupaten Cilacap
Meningkatnya kesetaraan dan keadilan
gender (Sasaran 2 tujuan 2 misi 1)
Meningkatnya Pemenuhan Hak
dan
perlindungan Anak (Sasaran 3 tujuan 2 misi
1)
Meningkatnya Pemenuhan Hak
dan
perlindungan Anak (Sasaran 3 tujuan 2 misi
1)
Meningkatnya keamanan, ketentraman dan
perlindungan masyarakat (Sasaran 2 tujuan
1 misi 3)
Meningkatnya kualitas pendidikan (Sasaran
1 tujuan 1 misi 1 )
Meningkatnya kesejahteraan sosial (Sasaran
1 tujuan 2 misi 1)

Meningkatnya keamanan, ketentraman dan
perlindungan masyarakat (Sasaran 2 tujuan
1 misi 3
Meningkatnya Pemenuhan Hak
dan
perlindungan Anak (Sasaran 3 tujuan 2 misi
1)
Sasaran 1 tujuan 1 misi 3
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan
Meningkatnya
profesionalisme
dan yang akuntabel, efisien efektif, bersih dan
kompetensi Aparatur yang tersertifikasi dan melayani.
berintegritas serta sistem pola karier yang (Sasaran 1 tujuan 1 misi 2)
jelas.
Sasaran 2 tujuan 1 misi 3
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan
Meningkatnya cakupan layanan pengukuran yang akuntabel, efisien efektif, bersih dan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap melayani.
penyelenggaraan pemerintah daerah
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 2)
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan
Sasaran 3 tujuan 1 misi 3
Meningkatnya cakupan layanan pengukuran yang akuntabel, efisien efektif, bersih dan
ISO terhadap unit pelayanan public
melayani.
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 2)
Sasaran 4 tujuan 1 misi 3
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan
Terwujudnya
kelembagaan
Pelayanan yang akuntabel, efisien efektif, bersih dan
Terpadu Satu Pintu (PTSP)
melayani.
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 2)
Sasaran 3 tujuan 1 misi 3
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan
Terwujudnya tertib administrasi
yang akuntabel, efisien efektif, bersih dan
melayani.
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 2)
Sasaran 1 tujuan 2 misi 3
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efisien efektif, bersih dan
yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
melayani.
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 2)
Meningkatnya
kualitas
penyelenggaran
keuangan daerah (Sasaran 2 tujuan 1 misi
2)
Sasaran 2 tujuan 2 misi 3
Meningkatnya
kualitas
penyelenggaran
Tercapainya Laporan Keuangan Daerah keuangan daerah (Sasaran 2 tujuan 1 misi
dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian
2)
Sasaran 3 tujuan 2 misi 3
Meningkatnya
kualitas
penyelenggaran
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan keuangan daerah (Sasaran 2 tujuan 1 misi
Keuangan Pemerintahan Daerah sesuai 2)
Dengan Standar Akuntasi pemerintahan
Berbasis Akrual
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Sasaran RPJMD Kabupaten Cilacap

Sasaran 4 tujuan 2 misi 3
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan
Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern yang akuntabel, efisien efektif, bersih dan
Pemerintah
melayani.
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 2)
Sasaran tujuan 3 misi 3
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan
Terwujudnya penegakan dan harmonisasi yang akuntabel, efisien efektif, bersih dan
produk hukum yang mendorong pencapaian melayani.
akuntabilitas
dan
kondusivitas (Sasaran 1 tujuan 1 misi 2)
penyelenggaran
pemerintahan
dan
pembangunan
Sasaran tujuan 1 misi 4
Meningkatnya keamanan, ketentraman dan
Tertanganinya
kejadian
konflik
antar perlindungan masyarakat (Sasaran 2 tujuan
kelompok masyarakat, suku dan agama
1 misi 3)
Sasaran 1 tujuan 2 misi 4
Meningkatnya kualitas pendidikan (Sasaran
Meningkatnya peran kelembagaan sosial 1 tujuan 1 misi 1 )
masyarakat dalam menumbuhkan rasa
bangga terhadap budaya dan jati diri bangsa
Sasaran 2 tujuan 2 misi 4
Meningkatnya kualitas pendidikan (Sasaran
Menguatnya
semangat
kebangsaan, 1 tujuan 1 misi 1 )
persatuan dan jiwa patriotic
Sasaran 1 tujuan 3 misi 4
Meningkatnya demokratisasi dan partisipasi
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat masyarakat dalam pembangunan politik
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 3)
Sasaran 2 tujuan 3 misi 4
Meningkatnya demokratisasi dan partisipasi
Meningkatnya peran Parpol dan Ormas dalam masyarakat dalam pembangunan politik
proses demokrasi
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 3)
Sasaran 1 tujuan 4 misi 4
Meningkatnya kualitas pendidikan, budaya
Meningkatkan pemahaman masyarakat atas dan karakter (Sasaran 1 tujuan 1 misi 1 )
budaya Jawa
Sasaran 2 tujuan 4 misi 4
Meningkatnya kualitas pendidikan (Sasaran
Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat 1 tujuan 1 misi 1 )
yang dijiwai oleh keluhuran budaya Jawa
Sasaran 3 tujuan 4 misi 4
Meningkatnya kualitas pendidikan (Sasaran
Meningkatnya pelaksanaan tradisi budaya 1 tujuan 1 misi 1 )
Jawa dalam kehidupan Masyarakat
Sasaran tujuan 1 misi 5
Meningkatnya demokratisasi dan partisipasi
Meningkatnya
keterlibatan
masyarakat masyarakat dalam pembangunan politik
dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan (Sasaran 1 tujuan 1 misi 3)
pengawasan pembangunan
Sasaran 1 tujuan 2 misi 5
Meningkatnya
kinerja
pelayanan
Berkurangnya kesenjangan pembangunan infrastruktur wilayah (Sasaran 1 tujuan 1
antar wilayah
misi 5)
Meningkatnya kualitas
dan
kuantitas
Destinasi Wisata (Sasaran 2 tujuan 1 misi
4)
Sasaran 2 tujuan 2 misi 5
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan
Meningkatnya ketepatan waktu dan mutu yang akuntabel, efisien efektif, bersih dan
pelaksanaan pembangunan daerah
melayani.
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 2)
Sasaran 1 tujuan 1 misi 6
Meningkatnya
kualitas
kesehatan
Menurunnya angka kematian dan angka Masyarakat (Sasaran 2 tujuan 1 misi 1 )
kesakitan
Meningkatnya
kualitas
kesehatan
Sasaran 2 tujuan 1 misi 6
Menurunnya Drop Out (DO) KB dan Unmet Masyarakat (Sasaran 2 tujuan 1 misi 1 )
Need serta meningkatnya peserta KB
aktif/Contraceptive Prevalence Rate (CPR)
Sasaran 1 tujuan 2 misi 6
Meningkatnya kualitas pendidikan (Sasaran
Meningkatnya
kesempatan
masyarakat 1 tujuan 1 misi 1 )
memperoleh pendidikan
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Sasaran 2 tujuan 2 misi 6
Meningkatnya kualitas pendidikan
Sasaran tujuan 3 misi 6
Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat
Sasaran tujuan 4 misi 6
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses
aman air minum, sanitasi, rumah layak huni

Meningkatnya kualitas pendidikan (Sasaran
1 tujuan 1 misi 1 )
Meningkatnya kualitas pendidikan (Sasaran
1 tujuan 1 misi 1 )
Meningkatnya
kualitas
kesehatan
Masyarakat (Sasaran 2 tujuan 1 misi 1 )
Terwujudnya
lingkungan
hidup
yang
berkualitas (Sasaran 2 tujuan 1 misi 5)
Meningkatnya
kinerja
pelayanan
infrastruktur wilayah (Sasaran 1 tujuan 1
misi 5)
Terwujudnya
lingkungan
hidup
yang
berkualitas (Sasaran 2 tujuan 1 misi 5)
Meningkatnya
kinerja
pelayanan
infrastruktur wilayah (Sasaran 1 tujuan 1
misi 5)
Meningkatnya
kinerja
pelayanan
infrastruktur wilayah (Sasaran 1 tujuan 1
misi 5)
Meningkatnya
kinerja
pelayanan
infrastruktur wilayah (Sasaran 1 tujuan 1
misi 5)
Meningkatnya
kinerja
pelayanan
infrastruktur wilayah (Sasaran 1 tujuan 1
misi 5)
Meningkatnya
kinerja
pelayanan
infrastruktur wilayah (Sasaran 2 tujuan 1
misi 5)
Meningkatnya
kinerja
pelayanan
infrastruktur wilayah (Sasaran 1 tujuan 1
misi 5)

Sasaran tujuan 5 misi 6
Meningkatnya kinerja layanan jaringan
irigasi dan ketersediaan air baku serta
partisipasi masyarakat
Sasaran 1 tujuan 1 misi 7
Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan
jembatan
Sasaran 2 tujuan 1 misi 7
Meningkatnya ketersediaan dan kondisi
moda serta keselamatan transportasi
Sasaran 3 tujuan 1 misi 7
Meningkatnya penanganan banjir dan rob
serta pantai kritis di muara sungai

Sasaran 4 tujuan 1 misi 7
Meningkatnya kondisi dan ketersediaan
infrastruktur dan transportasi strategis dan
peran serta masyarakat
Sasaran tujuan 2 misi 7
Meningkatnya
cakupan
masyarakat
pengguna sarana teknologi komunikasi dan
informasi

Meningkatnya
kinerja
pelayanan
infrastruktur wilayah (Sasaran 1 tujuan 1
misi 5)
Meningkatnya kualitas pendidikan (Sasaran
1 tujuan 1 misi 1 )
Terwujudnya
lingkungan
hidup
yang
berwawasan berkualitas (Sasaran 2 tujuan 1 misi 5)

Sasaran tujuan 3 misi 7
Terwujudnya pembangunan
lingkungan
Sasaran tujuan 4 misi 7
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan yang akuntabel, efisien efektif, bersih dan
masyarakat dalam penanggulangan bencana melayani. (Sasaran 1 tujuan 1 misi 2)

Tabel 5. 5
Sinkronisasi Sasaran RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 Dengan
RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022

Sasaran RPJPD Kabupaten
Cilacap

Sasaran RPJMD Kabupaten Cilacap

Sasaran 1 tujuan 1
Meningkatnya kualitas pendidikan (Sasaran 1
Terwujudnya karakter masyarakat yang tujuan 1 misi 1 )
tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi
yang beriman dan taqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran,
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Sasaran RPJPD Kabupaten
Cilacap
bergotong royong, patriotik, dinamis, dan
berorientasi iptek
Sasaran 2 tujuan
Makin mantapnya budaya masyarakat yang
tercermin
dalam
meningkatnya
produktivitas,
moral,
etika,
dan
memperkuat jati diri dan kepribadian
Sasaran 3 tujuan 1
Diterapkannya nilai-nilai luhur yang
berasal dari budaya dan agama dalam
praktek kehidupan sehari-hari
Sasaran 1 tujuan 2
Meningkatnya profesionalisme aparatur
pemerintah Kabupaten Cilacap untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang baik,
bersih, bebas KKN, berwibawa, dan
bertanggung jawab serta profesional,
mempunyai kompetensi tinggi sehingga
mampu mendukung pembangunan.
Sasaran 2 tujuan 2
Terwujudnya pemerintahan yang bersih
dan berwibawa serta bebas dari praktekpraktek
KKN
diseluruh
tingkat
pemerintahan.
Sasaran 3 tujuan 2
Terwujudnya
akuntabilitas
publik
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran RPJMD Kabupaten Cilacap

Meningkatnya kualitas pendidikan (Sasaran 1
tujuan 1 misi 1 )

Meningkatnya kualitas pendidikan (Sasaran 1
tujuan 1 misi 1 )

Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan
yang akuntabel, efisien efektif, bersih dan
melayani. (Sasaran 1 tujuan 1 misi 2)

Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan
yang akuntabel, efisien efektif, bersih dan
melayani. (Sasaran 1 tujuan 1 misi 2)

Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan
yang akuntabel, efisien efektif, bersih dan
melayani. (Sasaran 1 tujuan 1 misi 2)

Sasaran 4 tujuan 2
Terwujudnya pelayanan umum berkualitas
tinggi, cepat dan murah dengan didukung
aparatur pemerintah yang profesional dan
berkompetensi tinggi
Sasaran 5 tujuan 2
Terwujudnya pengembangan kapasitas
pemerintah daerah yang berkualitas.

Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan
yang akuntabel, efisien efektif, bersih dan
melayani. (Sasaran 1 tujuan 1 misi 2)

Sasaran 1 tujuan 3
Terciptanya
supremasi
hukum
dan
penegakan HAM yang bersumber pada
peraturan perundangan yang berlaku yang
mencerminkan kebenaran, keadilan,
akomodatif, aspiratif dan perspektif gender
Sasaran 2 tujuan 3
Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada
berbagai aspek kehidupan politik lokal yang
dapat diukur dengan adanya pemerintah
yang berdasarkan hukum, birokrasi yang
profesional dan netral, masyarakat sipil,
masyarakat
politik
dan
masyarakat
ekonomi yang mandiri dan berkeadilan
gender

Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
(Sasaran 2 tujuan 2 misi 1)
Meningkatnya keamanan, ketentraman dan
perlindungan masyarakat (Sasaran 2 tujuan 1
misi 3)

Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 2)

Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan
yang akuntabel, efisien efektif, bersih dan
melayani. (Sasaran 1 tujuan 1 misi 2)
Meningkatnya keamanan, ketentraman dan
perlindungan masyarakat (Sasaran 2 tujuan 1
misi 3)
Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
(Sasaran 2 tujuan 2 misi 1)
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan
yang akuntabel, efisien efektif, bersih dan
melayani. (Sasaran 1 tujuan 1 misi 2)
Sasaran 3 tujuan 3
Meningkatnya keamanan, ketentraman dan
Rendahnya
tingkat
kriminalitas
dan perlindungan masyarakat (Sasaran 2 tujuan 1
menurunnya tindak kekerasan terhadap misi 3)
perempuan dan anak
Meningkatnya
Pemenuhan
Hak
dan
perlindungan Anak (Sasaran 3 tujuan 2 misi 1)
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Cilacap
Sasaran 4 tujuan 3
Rendahnya intensitas dan frekuensi konflik
sosial yang ditimbulkan karena isu SARA
dan kesenjangan sosial ekonomi.
Sasaran 5 tujuan 3
Tingkat keyakinan masyarakat yang tinggi
akan rasa aman, tentram dan damai.
Sasaran 6 tujuan 3
Tingginya
tingkat
partisipasi
kuat
masyarakat dalam bidang keamanan dan
ketertiban.
Sasaran 1 tujuan 4
Dipahami dan diaplikasikannnya nilai-nilai
demokratis dan menghormati HAM, serta
keadilan dan kesetaraan gender, anti
kekerasan, toleran, dan sadar akan
persatuan dan kesatuan bangsa.
Sasaran 2 tujuan 4
Terciptanya keseimbangan peran dan
terjaganya keharmonisan hubungan antara
lembaga eksekutif dan legislatif.
Sasaran 3 tujuan 4
Terciptanya iklim investasi yang kondusif
Sasaran 4 tujuan 4
Terciptanya sistem, kelembagaan dan
infrastruktur perekonomian yang handal.
Sasaran 5 tujuan 4
Meningkatnya pendapatan perkapita.
Sasaran 6 tujuan 4
Meningkatkan
intensifikasi
dan
ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
daerah
Sasaran 7 tujuan 4
Terbukanya
kesempatan
kerja
dan
kesempatan berusaha

Sasaran RPJMD Kabupaten Cilacap
Meningkatnya keamanan, ketentraman dan
perlindungan masyarakat (Sasaran 2 tujuan 1
misi 3)
Meningkatnya keamanan, ketentraman dan
perlindungan masyarakat (Sasaran 2 tujuan 1
misi 3)
Meningkatnya keamanan, ketentraman dan
perlindungan masyarakat (Sasaran 2 tujuan 1
misi 3)
Meningkatnya keamanan, ketentraman dan
perlindungan masyarakat (Sasaran 2 tujuan 1
misi 3)
Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
(Sasaran 2 tujuan 2 misi 1)
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan
yang akuntabel, efisien efektif, bersih dan
melayani. (Sasaran 1 tujuan 1 misi 2)
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan.
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 4)
Meningkatnya kualitas penyelenggaran keuangan
daerah (Sasaran 2 tujuan 1 misi 2)

Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan.
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 4)
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan.
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 4)
Meningkatnya kualitas penyelenggaran keuangan
daerah (Sasaran 2 tujuan 1 misi 2)
Meningkatnya kesejahteraan sosial (Sasaran 1
tujuan 2 misi 1)
Menurunnya pengangguran terbuka (Sasaran 3
tujuan 1 misi 4)
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan.
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 4)
Sasaran 8 tujuan 4
Meningkatnya kesejahteraan sosial (Sasaran 1
Menurunnya angka kemiskinan
tujuan 2 misi 1)
Sasaran 1 tujuan 5
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan.
Produk
industri
dan
komoditas (Sasaran 1 tujuan 1 misi 4)
perdagangan mampu bersaing di pasar
bebas
Sasaran 2 tujuan 5
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan.
Terciptanya prinsip demokrasi ekonomi.
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 4)
Sasaran 3 tujuan 5
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan
Pemerintah mampu berperan sebagai yang akuntabel, efisien efektif, bersih dan
fasilitator, regulator, mediator, inovator melayani. (Sasaran 1 tujuan 1 misi 2)
sekaligus sebagai katalisator pembangunan
Sasaran 4 tujuan 5
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan.
Terciptanya
lingkungan
usaha
yang (Sasaran 1 tujuan 1 misi 4)
kondusif dan berdaya saing.
Meningkatnya kualitas penyelenggaran keuangan
Sasaran 5 tujuan 5
Barlingmascakeb mampu dimanfaatkan daerah (Sasaran 2 tujuan 1 misi 2)
sebagai wahana sinergi kegiatan ekonomi
dan perluasan akses pasar
Sasaran 1 tujuan 6
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan.
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Sasaran RPJPD Kabupaten
Cilacap
Terwujudnya UMKM sebagai soko guru
ekonomi kerakyatan
Sasaran 2 tujuan 6
Terwujudnya biaya pendidikan yang murah
dan untuk pendidikan dasar 9 tahun tanpa
dipungut biaya.
Sasaran 3 tujuan 6
Tersedianya fasilitas pendidikan dan
pelatihan untuk calon tenaga kerja.

Sasaran RPJMD Kabupaten Cilacap
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 4)
Meningkatnya kualitas pendidikan (Sasaran 1
tujuan 1 misi 1 )

Meningkatnya kualitas pendidikan (Sasaran 1
tujuan 1 misi 1 )
Menurunnya pengangguran terbuka (Sasaran 3
tujuan 1 misi 4)
Sasaran 4 tujuan 6
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan.
Teresedianya fasilitas pasar tradisional (Sasaran 1 tujuan 1 misi 4)
yang mampu berperan sebagai pusat Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur
perdagangan rakyat yang dapat menjadi wilayah (Sasaran 1 tujuan 1 misi 5)
pasar bagi hasil-hasil produksi masyarakat.
Sasaran 5 tujuan 6
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
Masyarakat
sadar
akan
pentingnya (Sasaran 2 tujuan 1 misi 5)
pelestarian dan efisiensi pemanfaatan SDA.
Sasaran 6 tujuan 6
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
Masyarakat
mampu
mengendalikan (Sasaran 2 tujuan 1 misi 5)
pencemaran dan kerusakan lingkungan
Sasaran 7 tujuan 6
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
Penerapan
teknologi
yang
ramah (Sasaran 2 tujuan 1 misi 5)
lingkungan.
Sasaran 1 tujuan 7
Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur
Meningkatnya panjang jalan dan kualitas wilayah (Sasaran 1 tujuan 1 misi 5)
jalan.
Sasaran 2 tujuan 7
Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur
Meningkatnya
jumlah
dan
kualitas wilayah (Sasaran 1 tujuan 1 misi 5)
jembatan.
Sasaran 3 tujuan 7
Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur
Meningkatnya kualitas jalur selatan- wilayah (Sasaran 1 tujuan 1 misi 5)
selatan
yang
dapat
menunjang
perkembangan ekonomi Cilacap
Sasaran 4 tujuan 7
Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur
Meningkatnya
kualitas
kenyamanan wilayah (Sasaran 1 tujuan 1 misi 5)
terminal.
Sasaran 5 tujuan 7
Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur
Tersedianya fasilitas transportasi yang wilayah (Sasaran 1 tujuan 1 misi 5)
nyaman bagi masyarakat.
Sasaran 6 tujuan 7
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan.
Meningkatnya arus barang dan jasa.
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 4)
Sasaran 7 tujuan 7
Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat
Meningkatnya angka harapan hidup
(Sasaran 2 tujuan 1 misi 1 )
Sasaran 8 tujuan 7
Meningkatnya kualitas pendidikan, budaya dan
Meningkatnya angka melek huruf
karakter (Sasaran 1 tujuan 1 misi 1 )
Sasaran 9 tujuan 7
Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat
Meningkatnya
derajat
kesehatan (Sasaran 2 tujuan 1 misi 1 )
masyarakat.
Sasaran 10 tujuan 7
Meningkatnya kesejahteraan sosial (Sasaran 1
Meningkatnya produktivitas masyarakat.
tujuan 2 misi 1)
Sasaran 11 tujuan 7
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan.
Meningkatnya nilai investasi baik domestik (Sasaran 1 tujuan 1 misi 4)
maupun asing.
Sasaran 12 tujuan 7
Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur
Tersedianya
fasilitas
pasar
bagi wilayah (Sasaran 1 tujuan 1 misi 5)
pengembangan ekonomi rakyat
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan.
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 4)
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Cilacap

Sasaran RPJMD Kabupaten Cilacap

Sasaran 13 tujuan 7
Meningkatnya
Pemenuhan
Hak
dan
Tersedianya payung hukum yang menjamin perlindungan Anak (Sasaran 3 tujuan 2 misi 1)
keadilan dan kepastian hukum bagi semua. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan
perlindungan masyarakat (Sasaran 2 tujuan 1
misi 3)
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan
yang akuntabel, efisien efektif, bersih dan
melayani.
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 2)
Sasaran 14 tujuan 7
Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur
Pengembangan
jaringan
listrik
akan wilayah (Sasaran 1 tujuan 1 misi 5)
mendukung peningkatan Angka Ratio
Elektrifikasi (RE).
Sasaran 1 tujuan 8
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan
Terjaminnya pembangunan sesuai dengan yang akuntabel, efisien efektif, bersih dan
peruntukannya.
melayani.
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 2)
Sasaran 2 tujuan 8
Terjaganya kualitas sumberdaya air, udara,
dan tanah sesuai dengan baku mutu
Sasaran 3 tujuan 8
Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah
yang memperhatikan aspek keseimbangan
sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan
hidup
Sasaran 4 tujuan 8
Terciptanya pembangunan yang berbasis
pada
sumberdaya
dan
kebutuhan
masyarakat setempat
Sasaran 5 tujuan 8
Meningkatnya usia rata-rata harapan hidup
Sasaran 1 tujuan 9
Meningkatnya partisipasi perseorangan
atau kelompok masyarakat dalam ikut
membiayai pendidikan, kesehatan, dan
perumahan bagi masyarakat bawah

Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
(Sasaran 2 tujuan 1 misi 5)
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
(Sasaran 2 tujuan 1 misi 5)

Meningkatnya kesejahteraan sosial (Sasaran 1
tujuan 2 misi 1)

Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat
(Sasaran 2 tujuan 1 misi 1 )
Meningkatnya kesejahteraan sosial (Sasaran 1
tujuan 2 misi 1)
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan
yang akuntabel, efisien efektif, bersih dan
melayani.
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 2)

Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan
Sasaran 2 tujuan 9
Meningkatnya
proyek-proyek yang akuntabel, efisien efektif, bersih dan
pembangunan yang dibiayai dari swadaya melayani.
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 2)
Masyarakat
Sasaran 3 tujuan 9
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam proses politik yang terjadi di
Lingkungannya
Sasaran 4 tujuan 9
Meningkatnya produk-produk perencanaan
yang melibatkan partisipasi masyarakat

Meningkatnya demokratisasi dan partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
politik
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 3)
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan
yang akuntabel, efisien efektif, bersih dan
melayani.
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 2)

Sasaran 5 tujuan 9
Meningkatnya demokratisasi dan partisipasi
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat masyarakat
dalam
pembangunan
politik
dalam perencanaan dan pengawasan (Sasaran 1 tujuan 1 misi 3)
pembangunan yang dilakukan
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Sasaran RPJPD Kabupaten
Cilacap

Sasaran RPJMD Kabupaten Cilacap
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan
yang akuntabel, efisien efektif, bersih dan
melayani.
(Sasaran 1 tujuan 1 misi 2)
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Berikut ini visi misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target sampai dengan tahun 2022;
Tabel 5. 6
Visi, Misi, Tujuan Indikator, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2017 – 2022
Visi : Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata
“Bangga Mbangun Desa”
No

1

2

Kondisi Awal
Tahun
Tahun
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Misi 1 Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani serta kesejahteraan sosial dan keluarga

Tujuan

Mewujudkan
kualitas pelayanan
pendidikan dan
kesehatan

Meningkatkan
kesejahteraan
sosial, kesetaraan

Indikator
tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

1. Meningkat 1. Rata-rata
lama
nya
Sekolah
kualitas
pendidikan 2. Harapan
masyaraka
Lama
t
Sekolah
1. Indek
1. Usia
Pembanguna
Harapan
n Manusia
Hidup
(IPM)
2. Meningkat 2. AKI
nya
kualitas
kesehatan 3. AKB
Masyaraka
t
4. Prevalens
i
Gizi
Buruk
1. Indeks Gini
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1. Meningkat
nya

1. Angka
Kemiskin
an

Satuan

2022

skor

68,60

68,70

68,80

68,90

69,10

69,20

69,30

tahun

6,90

7,03

7,08

7,1

7,12

7,16

7,2

Tahun

12,29

12,35

12,39

12,40

12,43

12,45

12,50

Tahun

73,11

73,21

73,34

73,46

73,57

73,69

73,81

86,81

70,22

70,22

66,71

66,71

63,2

59,68

6,50

5,02

4,99

4,99

4,99

4,95

4,95

0,035

0,035

0,035

0,034

0,033

0,032

0,030

0,3328

0,3328

0,3300

0,3250

0,3200

0,3100

0,3000

14,21

13,94

13,74

13,54

13,34

13,14

12,94

Per
100.00
0 KH
Per
1.000
Kh
%

%
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No

Tujuan

Indikator
tujuan

gender dan
perlindungan anak

Sasaran

Indikator
Sasaran

kesejahtera 2. Persentas
an sosial
e PMKS
yang
ditangani

Satuan
%

Kondisi Awal
Tahun
2016
2017
40,83
40,61

2018
40,92

2019
41,37

2020
41,89

2021
42,47

2022
43,15

Tahun

2. IPG

skor

86,35

86,66

86,98

86,99

87,00

87,02

87,02

3. IDG

skor

63,56

63,58

63,61

63,63

63,66

63,68

63,71

%

26,50

26,57

26,61

26,66

26,70

26,74

26,78

%

18

18

18

20

20

20

20

Nilai

0

500

550

600

650

700

750

%

0,140

0,135

0,130

0,125

0,123

0,122

0,120

2. Meningkat
nya
kesetaraan
dan
keadilan
gender

1. Persentas
e
Sumbang
an
Pendapat
an
Perempu
an dalam
keluarga
2. Persentas
e
Perempu
an dalam
Legislatif

4. Kabupaten
Layak Anak
3. Meningkat 1. Persentas
e
nya
Kekerasa
Pemenuha
n anak
n Hak dan

RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022

V -27

No

Tujuan

Indikator
tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Satuan

Kondisi Awal
Tahun
2016
2017

Tahun
2018

2019

2020

2021

2022

33,33

50,00

66,67

83,33

100,00

perlindung
an Anak
2. Persentas
e
Kecamata
n Layak
Anak

%

NA

16,67

Misi 2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan
prinsip Good Governance dan Clean Government.

1

Meningkatkan
kualitas
penyelenggaran
pemerintahan
berdasarkan
prinsip good
governance dan
clean goverment
(transparansi
berbasis egoverment)

1. Indeks
Reformasi
Birokrasi

RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022

Nilai

NA

C (45)

C (50)

CC (55)

B (62)

B (70)

BB
(72)

1. Nilai AKIP

Nilai

60,17

63,71

65

67

69

71

73

2. Nilai
EKPPD

2,9405

2,5000

2,6000

2,6000

2,7000

2,8000

2,9000

Nilai

(Tinggi)

(Tinggi)

(Tinggi)

(Tinggi)

(Tinggi)

(Tinggi)

(Tinggi)

Nilai

75,64

77

78

79

80

81

82

Jumlah

0

0

0

0

0

0

0

Nilai

NA

Kuning

Kunin
g

Kuning

Kuning

Kunin
g

Kuning

1. Meningkat
nya
kualitas
3. Nilai ratakinerja
rata SKM
pemerintah
an yang
4. Kasus
akuntabel,
Korupsi
efisien
efektif,
bersih dan 5. Nilai
melayani
Kepatuha
n
terhadap
UU
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No

Indikator
tujuan

Tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Satuan

Kondisi Awal
Tahun
2016
2017

2018

2019

2020

2021

2022

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Tahun

Pelayana
n Publik
2. Meningkat
nya
kualitas
penyelengg
aran
keuangan
daerah

1. Opini
BPK

Nilai

WTP

Misi 3 Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
1

1.
Meningkatkan
kondusivitas
dan
keamanan
serta
perlindungan
masyarakat

Tingkat
partisipasi
1. Meningkat 1. Partisipas
pemilu
nya
i
suara
demokratis
sah
asi
dan
pemilih
partisipasi
dalam
masyaraka
pemilu
t
dalam
pembangu
nan politik
2. Angka
kriminalitas
yang
ditangani
2. Meningkat 1. Persentas
nya
e
keamanan,
pelanggar
ketentrama
an
n
dan
PERDA
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%

-

64,31

65

65

-

-

65

%

-

59

60

60

-

-

65

219

200

225

230

235

240

0,129

0,11

0,096

0,088

0,084

0,08

Nilai

%

-

0,146
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No

Indikator
tujuan

Tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Satuan

Kondisi Awal
Tahun
2016
2017

Tahun
2018

2019

2020

2021

2022

perlindung
an
masyaraka
t
3. Berkurangn
ya kerugian
akibat
bencana

2. Mening
katnya
Kesiap
siagaa
n
bencan
a

1. Persentase
penuruna
n
kerugian
akibat
bencana
2. Persentas
e
desa
tangguh
bencana

%

0,6

0,7

0.5

0,5

0,5

0,5

0,5

%

7,04

7,74

8,8

9,85

10,91

11,97

13,02

Misi 4 Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional
1

Meningkatkan
Daya
Saing
Perekonomian
Daerah

1.

Pertumbuh
an ekonomi
a. Dengan
Migas
b. Tanpa
Migas

2. Inflasi
1. Meningkat 1. Persentas
e
nya
Kontribus
pertumbuh
i
an sektor
Pertanian
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%

5,06

4,15 5,15

4,15 5,15

4,15 5,15

4,15 5,15

4,15 5,15

4,15 5,15

%

5,01

4,15 5,15

4,15 5,15

4,15 5,15

4,15 5,15

4,15 5,15

4,15 5,15

%

2,63

4,41

3,505,50

3,505,50

3,505,50

3,505,50

3,505,50

%

16,24

16,25

16,26

16,27

16,28

16,29

16,30
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No

Tujuan

Indikator
tujuan

Sasaran
sektor
unggulan

2. Meningkat
nya
kualitas
dan
kuantitas
Destinasi
Wisata
3. Menurunn
ya
penganggu
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Indikator
Sasaran

Kondisi Awal
Tahun
2016
2017

2018

2019

2020

2021

2022

%

32,33

32,34

32,35

32,36

32,37

32,38

32,39

%

11,44

11,44

11,44

11,45

11,46

11,47

11,48

0,58

0,40

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

6,3-7

6-6,3

5,9-6,0

5,5-5,9

5,5-5,9

5,5-5,9

Satuan

Tahun

,
kehutana
n
dan
perikana
n dalam
PDRB
2. Persentas
e
Kontribus
i Industri
Pengolah
an dalam
PDRB
3. Persentas
e
Kontribus
i
Perdagan
gan
dalam
PDRB
1. Persentas
e
Kontribus
i
Pariwisat
a dalam
PAD
1. TPT
(Tingkat
Pengangg

%

%

7,81
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No

Indikator
tujuan

Tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

ran
uran
terbuka
Terbuka)
4. Meningkat 1. Nilai
nya
nilai
investasi
investasi

Satuan

Milyar

Kondisi Awal
Tahun
2016
2017

11.562
,98

1.016,9
1

Tahun
2018

2019

2020

2021

2022

805,25

859,52

913,78

968,05

1.022,
31

Misi 5 Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber
daya alam secara berkelanjutan
1

Meningkat
kualitas
infrastruktur
wilayah

kan

1. Persentase
capaian
layanan
infrastruktu
r wilayah
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%

61,06

63,44

64,07

64,72

65,36

66,02

66,68

1. Persentas
e
ruas
jalan
kabupate
n kondisi
1. Meningkat
mantap
nya Kinerja
(baik dan
pelayanan
sedang
infrastrukt
dengan
ur wilayah
lebar
perkerasa
n
minimal 5
meter)

%

6,73

6,93

6,93

7,13

7,33

7,53

7,73

2. Persentas
e
jembatan

%

75,20

74,88

76,68

78,52

80,40

82,33

84,31
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No

Tujuan

Indikator
tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Satuan

Kondisi Awal
Tahun
2016
2017

2018

2019

2020

2021

2022

0,47

0,50

0,54

0,60

0,63

0,65

0,65

32,20

31,20

29,20

27,20

25,20

23,20

21,20

Tahun

dalam
kondisi
baik
3. Efisiensi
Irigasi
4. Persentas
e
Kawasan
Kumuh
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%

5. Persentas
e
akses
pendudu
k
terhadap
air bersih
layak
(perpipaa
n dan non
perpipaa
n)

%

76,40

80,80

82,48

84,16

85,84

87,52

6. Persentas
e
akses
pendudu
k
terhadap
sanitasi
yang
layak

%

79,60

82,10

84,6

87,1

89,6

92,1

89,2
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94,6

No

Tujuan

Indikator
tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran
7. Persentas
e layanan
transport
asi

2. Terwujudn 1. Skor
ya
Adipura
lingkungan
hidup yang
berkualitas
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Satuan

Kondisi Awal
Tahun
2016
2017

Tahun
2018

2019

2020

2021

2022

%

59

59,15

65

67

69

72

75

indeks

74,07

75

75

75

75

75

75
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