Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 - 2016

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN
SASARAN PEMBANGUNAN
5.1. DASAR FILOSIFIS
Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah memerlukan satu filosofi
pembangunan yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman
bagi daerah untuk menentukan visi, misi, dan arah pembangunan 5 tahun ke depan.
Filosofi pembangunan daerah Banggai Kepulauan digali dari filosofi luhur nenek
moyang masyarakat Banggai Kepulauan yang dikenal dengan Istilah “Konggolio Ko
Tano Kinendeke Ko Lipu” yang melahirkan Konsep “Pengabdian membangun
negeri dengan sungguh- sunguh” yang secara filosofis merupakan dasar
membangun dengan pondasi yang kokoh.
Berdasarkan filosofi pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
tersebut dapat diambil kesepakatan bersama selama 5 tahun terhadap visi dan misi
pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5.2. VISI DAN MISI
Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauantahun 2011–2016 dilakukan
dengan memperhatikan beberapa hal penting:
1) Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai daerah otonomi baru, saat ini merupakan
periode kedua dalam pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sehingga masih
memiliki banyak agenda pembangunan yang belum terselesaikan pada
pembangunan periode sebelumnya;
2) Kabupaten Banggai Kepulauan adalah merupakan salah satu wilayah daerah
tertinggal di indonesia yang memerlukan penanganan serius melalui percepatan
pembangunan di segala sektor dan lintas sektor;
3) Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk 5 (lima) tahun kedepan
penekanannya dilakukan pada penguatan peningkatan ekonomi berbasis
masyarakat

dengan

memanfaatkan

potensi

kelautan

dan

perikanan,
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agroindustri, perdagangan dan pertanian dalam rangka mendorong perbaikan
kualitas kehidupan masyarakat;
4) Basis dari masyarakat Banggai Kepulauan yang maju terletak pada persatuan
dan kerukunan antar umat beragama, antar etnis amupun antar daerah,
kesejahteraan yang berkualitas serta menjunjung tinggi kesadaran masyarakat
majemuk;
5) Indikator masyarakat Banggai Kepulauan yang sejahtera terletak pada tatanan
kehidupan yang demokratis, berbudaya, religius,

sehat dan cerdas, serta

memiliki komitmen untuk maju dan berkembang.
5.2.1. VISI
Berdasarkan permasalahan dan perspektif diatas, maka pemerintah daerah
merumuskan Visi Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2011-2016 yaitu :
“MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS, ADIL, DEMOKRATIS
DAN BERSIH DEMI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANGGAI KEPULAUAN
YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS”
Dari Visi daerah tersebut, diharapkan dapat menjadikan dan mewujudkan
Masyarakat Banggai Kepulauan Maju dan Berdaya Saing, serta dapat disejajarkan
dengan daerah kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
Visi diatas mengandung pengertian dan kata kunci antara lain :
Pemerintahan yang berkualitas, dimaksudkan bahwa Penyelenggaraan
pemerintahan diharapkan berdasar atas standar pelayanan, standar pelaksanaan,
standar kelayakan dalam mencapai indikator kepemerintahan secara maksimal.
Adil, dimaksudkan bahwa Azas dalam pengambilan Kebijakan dan Strategi
pelaksanaan kepemerintahan dan pembangunan memegang prinsip manajemen
yang memperhatikan azas keadilan demi kepentingan seluruh masyarakat.
Demokratis dan Bersih, dimaksudkan bahwa pelaksanaan kepemerintahan
dan pembangunantetap bersinergi serta bermanfaat untuk masyarakat, melalui
perwujudan pemerintahan yang akuntabel, berwibawa dan bermartabat.
Sejahtera, dimaksudkan bahwa dampak dari segala kebijakan adalah
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mengangkat derajat hidup dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
Religius, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan
masyarakat senantiasa dilandasidengan nilai- nilai agama dan moral.

5.2.2. Misi Kabupaten Banggai Kepulauan
Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2016 sebagai berikut :
(1) Meningkatkan penegakan supremasi
hukum dan tata kelolah
pemerintahan, dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan
bebas dari KKN
Meningkatkan penegak supremasi hukum dan tata kelolah pemerintahan,
dalam rangka menjelmakan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN berarti
bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan bersama dengan seluruh
pemangku

kepentingan

bekerja

sama

dalam

mendorong

penyelenggaran

pemerintahan dan pembangunan menjadi semakin bersih, cepat, bermutu, efisien,
efektif, transparan, dan akuntabel. Salah satu bagian dari peningkatan pelayanan
publik dan penyelenggaraan pemerintahan adalah reformasi birokasi daerah yang
dilaksanakan secara terus menerus, berkesinamabungan, konsisten dan

berbasis

kinerja.
(2) Meningkatkan pendidikan yang berkualitas, relavan, efesien dan
efektif yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat
Meningkatkan pendidikan yang berkualitas, relavan, efesien dan efektif yang
dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat mengandung arti Pemerintah Kabupaten
Banggai Kepulauan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan mendasar bagi
masyarakatnya. Melalui tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai diharapkan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di
Kabupaten Banggai Kepulauan terus meningkat. fasilitas pendidikan sepenuhnya
juga menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Banggai kepulauan oleh
karena itu harus diupayakan biaya pendidikan murah dan terjangkau namun tetap
berkualitas serta Orientasi pembangunan di bidang pendidikan tidak saja diarahkan
kepada pembangunan infrastruktur fisik dan fasilitas pendukung lainnya tapi juga
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peningkatan kompetensi tenaga pengajar dan pengembangan kurikulum berbasis
kompetensi.
(3) Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui
pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat
Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan
yang dapat dijangkau seluruh masyarakat mengandung arti Kabupaten Kabupaten
Banggai Kepulauan memiliki tingkat pencapaian pembangunan kesehatan yang
tinggi,. Kondisi ini ditunjukkan dengan tingkat kesakitan penduduk serta angka
kematian ibu melahirkan, balita dan anak yang terus menurun drastis dan terendah
dibandingkan dengan rata-rata di tingkat propinsi. Kondisi ini ditunjang dengan rasio
sarana, prasarana dan tenaga dokter serta medis terhadap jumlah balita maupun
penduduk secara memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal pelayanan
kesehatan sehingga pelayanan kesehatan masyarakat dapat di di jangkau maupun
menjangkau oleh masyarakat terutama masyarakat yang berada di kepulauan.
(4) Mengembangkan struktur ekonomi berbasis pedesaan yang mampu
memanfaatkan keunggulan potensi lokal
Kabupaten Banggai Kepulauan bersama seluruh pemangku kepentingan
bekerja sama dalam meningkatkan produktivitas terutama di pedesaan, efisiensi dan
nilai tambah dalam pengelolaan sumber daya lokal. Pemerintah Kabupaten Banggai
Kepulauan berupaya menciptakan, mengembangkan dan menawarkan iklim investasi
yang kondusif dan menarik bagi pengembangan usaha produktif, penciptaan
kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pendapatan daerah dan
percepatan kemajuan daerah.
(5) Meningkatkan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat
memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak
Meningkatkan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat memiliki
akses untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak mengandung artidalam
rangka menunjang kegiatan perekonomian serta memenuhi kebutuhan yang layak,
maka

pembangunan infrastruktur yang terpaduguna ketersediaan sarana dan
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prasarana wilayah yang memadai, efesien dan efektif mutlak diperlukan sekaligus
menjamin berlangsungnya kegiatan ekonomi dan investasi secara produktif.,
(6) Meningkatkan kualitas kehidupan, peran perempuan, kesejahteraan
anak, dan partisipasi pemuda dalam membangun
Meningkatnya partisipasi pemuda/I dan kesetaraan gender dalam memberikan
kontribusi pembangunan kabupaten Banggai Kepulauan

melalui meraih prestasi

regional, nasional dan internasional di bidang olahraga, seni-budaya, iptek dan
imtaq.
5.3

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
Untuk dapat melaksanakan Misi daerah, dengan memperhatikan permasalahan

daerah dan

pelaksanaannya dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif

sebagai upaya pencapaian indikator kinerja secara maksimal, maka keenam misi
tersebut dirumuskan secara lebih fokus kedalam 3 (tiga) komponen akselerasi atau
proses percepatan Agenda Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan kedalam :
1) Akselerasi peningkatan pelayanan publik
2) Akselerasi peningkatan daya saing
3) Akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat
Adapun keterkaitan ketiga komponen akselerasi atau proses percepatan
agenda Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang merupakan penajaman dari
keenam misi dapat digambarkan kedalam bentuk matriks, sebagai berikut:
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NO.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

AKSELARASI I AKSELARASI II AKSELARASI III
Peningkatan
Peningkatan
MISI
Peningkatan
Pelayanan
Kesejahteraan
Daya Saing
Publik
Masyarakat
Meningkatkan Penegakkan Supremasi
√
Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan,
dalam
rangka
menjelmakan
Pemerintah yang bersih dan bebas
dari KKN
Meningkatkan
Pendidikan
yang
√
√
berkualitas, relevan, efisien dan
efektif yang dapat dijangkau oleh
seluruh lapisan masyarakat
Menigkatkan derajat dan kualitas
√
√
kesehatan
masyarakat
melalui
pelayanan yang dapat dijangkau oleh
seluruh lapisan masyarakat
Mengembangkan struktur ekonomi
√
√
berbasis pedesaan yang mampu
memanfaatkan keunggulan potensi
lokal
Meningkatkan
infrastruktur
yang
√
√
memadai agar masyarakat dapat
memiliki akses untuk memenuhi
kebutuhan hidup yang layak
Meningkatkan kualitas kehidupan
√
peran perempuan, kesejahteraan anak
dan
partisipasi
pemuda
dalam
pembangunan

Sehingga tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan
yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan
misi pembangunan Kabupaten Banggai KepulauanTahun 2011-2016.
5.3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Akselerasi
Pelayanan Publik Mewujudkan Misi Kesatu

Peningkatan

Dalam mewujudkan Misi Kesatu: Meningkatkan penegak supremasi

hukum

dan tata kelolapemerintahan, dalam rangka menjelmakan pemerintah yang bersih
dan bebas dari KKN; serta mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional kesatu
dalam RPJMN 2010-2014; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan
dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.
Tujuan 1:

Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, efisien dan Akuntabel, dengan
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sasaran sebagai berikut :
(1)

Masyarakat memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan
kegiatannya secara aman, tertib dan lancar.

(2)

Meningkatnya

perencanaan,

pelaksanaan,

pengawasan

dan

pelaporan terintegrasi, tepat waktu, berdasarkan data yang
akurat dan up-to-date
(3)

Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi publik.

(4)

SKPD mencapai target kinerjanya dan memenuhi SOP dalam
memberikan pelayanan secara prima

(5)

Setiap Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya serta
memperoleh reward & punishment yang sesuai kinerjanya

5.3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Akselerasi Peningkatan Daya
Saing dan Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Mewujudkan Misi Kedua
Dalam mendukung terwujudnya Misi Kedua: Meningkatkan pendidikan yang
berkualitas, relavan, efesien dan efektif

yang

dapat dijangkau

oleh

seluruh

masyarakat;mendukung Prioritas Pembangunan Nasional kedua dari RPJMN 20102014 serta tujuan kedua, keempat, kelima dan keenam tujuan Pembangunan
Milenium Development Goals (MDGs); maka tujuan dan sasaran pembangunan yang
akan dicapai dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :
Tujuan 2:

Meningkatkan kualitas pendidikandan sumber daya manusia,dengan
sasaran:
1)

Meningkatnya anak usia sekolah menyelesaikan pendidikan
minimal SLTA/sederajat dan menguasai ketrampilan teknologi
informasi, bahasa Inggris, agribisnis dan religious

2)

Pemuda/i meraih prestasi regional, nasional dan internasional di
bidang olahraga, seni-budaya, iptek dan imtaq

3)

Peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenis & jenjang

4)

Peningkatan relevansi pendidikan yang berdaya saing dalam
percaturan global

5)

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
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5.3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Akselerasi Peningkatan
Pelayanan Publik dan Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat Mewujudkan Misi Ketiga
Dalam mendukung terwujudnya Misi Ketiga: Meningkatkan derajat
dan
kualitas

kesehatan

masyarakat

melalui

pelayanan

yang

dapat

dijangkau

seluruh masyarakat; serta mendukung Prioritas Pembangunan Nasional ketiga dari
RPJMN 2010-2014; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai
dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :
Tujuan 3:

Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat,dengan
sasaran:
1) Meningkatnya keluarga ikut KB dan cukup gizi, Gemar Baca
2) Rumah sakit, puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu
dan aktif menjangkau/dijangkau oleh masyarakat di wilayahnya
3) Meningkatnya desa menjadi desa siaga aktif
4) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
5) Meningkatnya kinerja institusi kesehatan
6) Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat
7) Pemberberdayaan pola hidup sehat

5.3.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Akselerasi Peningkatan Daya
Saing dan Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Mewujudkan Misi Keempat
Dalam mendukung terwujudnya Misi Keempat: Mengembangkan struktur
ekonomi berbasis pedesaan yang mampu memanfaatkan keunggulan potensi
lokal; serta mendukung Prioritas Pembangunan Nasional keenam dan kedelapan dari
RPJMN 2010-2014; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai
dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :
Tujuan 4:

Menumbuh-kembangkan perekonomian berbasis potensi lokal, dengan
sasaran:
(1)

Seluruh desa memiliki kelompok usaha dan pendamping yang
aktif memajukan potensi desanya.

(2)

Setiap kecamatan memiliki Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan
klinik bisnis yang mampu menjamin pengembangan komoditas
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unggulan wilayahnya.
(3)

Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan yang menerapkan
agribisnis dan agroindustri yang unggul dengan pemasaran dan
kontinuitas produksi yang terjamin.

(4)

Setiap

kecamatan

memiliki pasar yang

mampu

menjamin

ketersediaan bahan pokok dan input produksi dengan harga
terjangkau serta memfasilitasi pemasaran komoditas wilayahnya.
(5)
Tujuan 5:

Banggai Kepulauan cukup pangan.

Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam, dengan sasaran:
1)

Potensi sumber daya alam dipetakan,

dikembangkan

dan

dipasarkan secara online dengan data yang up-to-date dan akurat
2)

Meningkatnyapengelolaan sumber daya alam mensejahterakan
masyarakat di sekitarnya dan dijaga kelestariannya

3)

Lahan non produktif dikelola menjadi lahan produktif

4)

Optimaliasi pengelolaan limbah menjadi produk bernilai ekonomis

5.3.5 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Akselerasi Peningkatan Daya
Saing dan Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Mewujudkan Misi Kelima
Dalam mendukung terwujudnya Misi Kelima: Meningkatkan infrastruktur yang
memadai agar masyarakat dapat memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan
hidup

yang layak; serta mendukung Prioritas Pembangunan Nasional kesepuluh

dari RPJMN 2010-2014; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai
dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :
Tujuan 6:

Membangun infrastruktur yang handal, dengan sasaran:
(1)

Pembangunan dilaksanakan sesuai RTRW Bangkep yang berbasis
minapolitandanagropolitanyang ramah lingkungan.

(2)

sentra produksi memiliki akses transportasi yang lancar, listrik,
air bersih, irigasi, Sumber Daya Air, drainase dan sanitasi yang
memadai.

(3)

Menigkatnya kawasan pemukiman memiliki akses transportasi
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yang lancar,

listrik, air bersih, drainase dan sanitasi yang

memadai.
5.3.6 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Akselerasi Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat Mewujudkan Misi Keenam
Sesuai dengan Misi Keenam: Meningkatkan
kualitas kehidupan, peran
perempuan, kesejahteraan anak, dan partisipasi pemuda dalam membangun; serta
memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional ketiga dari RPJMN 2010-2014,
maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun
mendatang adalah sebagai berikut.
Tujuan 7:

Meningkatkan Kualitas kehidupan dan partisipasi masyarakat,dengan
sasaran:
(1)

Seluruh kecamatan memiliki pusat pelatihan produksi dan
kewirausahaan yang menghasilkan tenaga kerja produktif dalam
memajukan potensi wilayahnya.

(2)

Meningkatnya

peran

serta

gender,

pemuda

dan

seluruh

komponen masyarakat di dalam proses pembangunan.
Tabel 5.1
Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan2011-2016
Misi
1) Meningkatkan
penegak
supremasi
hukum dan tata
kelolapemerintah
an, dalam rangka
menjelmakan
pemerintah yang
bersih dan bebas
dari KKN

Tujuan
1) Mewujudkan
Pemerintahan yang
efektif, efisien dan
Akuntabel

Sasaran
1)
2)

3)
4)
5)

Masyarakat memiliki kepastian hukum
dalam
melaksanakan
kegiatannya
secara aman, tertib dan lancar
Perencanaan,
pelaksanaan,
pengawasan
dan
pelaporan
terintegrasi, tepat waktu, berdasarkan
data yang akurat dan up-to-date
Pengelolaan keuangan daerah yang
akuntabel dan berorientasi publik.
SKPD mencapai target kinerjanya dan
memenuhi SOP dalam memberikan
pelayanan secara prima
Setiap Aparatur memiliki kompetensi
sesuai bidangnya serta memperoleh
reward & punishment yang sesuai
kinerjanya
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2) Meningkatkan
pendidikan yang
berkualitas,
relavan, efesien
dan efektif yang
dapat dijangkau
oleh seluruh
masyarakat

2) Meningkatkan kualitas
pendidikandan sumber
daya manusia

1. Meningkatnya
anak
usia sekolah
menyelesaikan
pendidikan
minimal
SLTA/sederajat
dan
menguasai
ketrampilan teknologi informasi, bahasa
Inggris, agribisnis dan religious
2. Pemuda/i meraih prestasi regional,
nasional dan internasional di bidang
olahraga, seni-budaya, iptek dan imtaq
3. Peningkatan kualitas pendidikan pada
semua jenis & jenjang
4. Peningkatan relevansi pendidikan yang
berdaya saing dalam percaturan global
5. Partisipasi
masyarakat
dalam
penyelenggaraan pendidikan

3. Meningkatkan
derajat dan
kualitas
kesehatan
masyarakat
melalui
pelayanan yang
dapat dijangkau
seluruh
masyarakat

3. Meningkatkan derajat
dan kualitas
kesehatan masyarakat

4. Mengembangkan
struktur ekonomi
berbasis
pedesaan yang
mampu
memanfaatkan
keunggulan
potensi lokal

4. Menumbuhkembangkan
perekonomian
berbasis potensi lokal

1. Meningkatnya keluarga ikut KB dan
cukup gizi, Gemar Baca
2. Rumah
sakit,
puskesmas
dan
jaringannya memenuhi standar mutu
dan aktif menjangkau/dijangkau oleh
masyarakat di wilayahnya
3. Meningkatnya desa menjadi desa siaga
aktif
4. Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat
5. Meningkatnya
kinerja
institusi
kesehatan
6. Meningkatnya pelayanan kesehatan
masyarakat
7. Pemberberdayaan pola hidup sehat
1) Seluruh desa memiliki kelompok usaha
dan pendamping yang aktif
memajukan potensi desanya
2) Setiap kecamatan memiliki Lembaga
Keuangan Mikro (LKM) dan klinik bisnis
yang mampu menjamin
pengembangan komoditas unggulan
wilayahnya
3) Setiap kecamatan memiliki komoditas
unggulan yang menerapkan teknologi
dan kemasan yang unggul dengan
pemasaran dan kontinuitas produksi
yang terjamin
4) Setiap kecamatan memiliki pasar yang
mampu menjamin ketersediaan bahan
pokok dan input produksi dengan
harga terjangkau serta memfasilitasi
pemasaran komoditas wilayahnya
5) Banggai Kepulauan swasembada
pangan
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5. Optimalisasi Potensi
Sumber Daya Alam

1.

2.

3.
4.
5. Meningkatkan
infrastruktur
yang memadai
agar masyarakat
dapat memiliki
akses untuk
memenuhi
kebutuhan hidup
yang layak

6. Meningkatkan
kualitas
kehidupan, peran
perempuan,
kesejahteraan
anak, dan
partisipasi
pemuda dalam
membangun

6. Membangun
infrastruktur yang
handal

1)

2)

3)

„7. Meningkatkan Kualitas
kehidupan dan
partisipasi masyarakat

1)

Potensi sumber daya alam dipetakan,
dikembangkan dan dipasarkan secara
online dengan data yang up-to-date
dan akurat
Meningkatnyapengelolaan
sumber
daya
alam
mensejahterakan
masyarakat di sekitarnya dan dijaga
kelestariannya
Lahan non produktif dikelola menjadi
lahan produktif
Optimaliasi
pengelolaan
limbah
menjadi produk bernilai ekonomis
pembangunan dilaksanakan sesuai
RTRW Bangkep yang berbasis
minapolitan dan agropolitan yang
ramah lingkungan
sentra produksi memiliki akses
transportasi yang lancar, listrik, air
bersih, irigasi, Sumber Daya Air,
drainase dan sanitasi yang memadai.
kawasan pemukiman memiliki akses
transportasi yang lancar, listrik, air
bersih, drainase dan sanitasi yang
memadai
Seluruh kecamatan memiliki pusat
pelatihan produksi dan kewirausahaan
yang menghasilkan tenaga kerja
produktif dalam memajukan potensi
wilayahnya

2) Meningkatnya peran serta gender,
pemuda dan seluruh komponen
masyarakat di dalam proses
pembangunan
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