A. Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta Tahun

2013-2018 (Visi Jangka Menengah)
Visi
Visi Kabupaten Purwakarta yang tertuang dalam Revisi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun
2013-2018 yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Bupati

Purwakarta Nomor 134 Tahun 2017 tentang Revisi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Purwakarta Tahun 2013-2018 adalah Purwakarta Berkarakter.
Penjelasan

dari

Visi

tersebut

merupakan

pola

pembangunan terintegrasi yang didasarkan pada persenyawaan
nilai dasar tanah, air, udara

dan

matahari sebagai basis

penciptaan manusia yang tercermin dari tata kota dan bangunan,
tata kelola pemerintahan, tata kehidupan masyarakat yang
berorientasi pada kemanunggalan, keparipurnaan dan kemuliaan
sebagai bentuk pertanggungjawaban keterwakilan manusia di
muka bumi yang dipilih oleh Allah SWT sebagai makhluk yang
istimewa.

Misi
Dalam rangka mencapai Visi dimaksud dirumuskan Misi
yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan
nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa
mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun makna dari Misi
dalam upaya pencapaian Visi Purwakarta Berkarakter adalah
sebagai berikut:
a.

Mengembangkan Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal
yang Bernilai Religiusitas, Berorientasi pada Keunggulan
Pendidikan,
Kesehatan,
Kesejahteraan
Sosial
dan
II - 1

Pemerataan
Masyarakat

Ekonomi

Pengertian
pembangunan
religiusitas

dari

yang

yang

yang

Misi

berbasis

dapat

Berkeadilan
ini

adalah

kearifan

ditempuh

lokal

dengan

bagi

Seluruh

pengembangan
yang

bernilai

meningkatkan

aksesibilitas dan kualitas pendidikan, meningkatkan peran aktif
seluruh stakeholders dalam pembangunan mental masyarakat,
meningkatkan dan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan
kearifan lokal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta
meningkatkan

kesejahteraan

sosial

masyarakat

melalui

pembangunan di sektor ekonomi yang berkelanjutan.
b.

Pengembangan Struktur Wilayah dan Tata Ruang yang
Berorientasi pada Keutuhan Lingkungan Baik Hulu
maupun Hilir serta Unsur Tanah, Air, Udara, dan Matahari
Pengertian dari Misi ini adalah pengembangan struktur

wilayah yang tetap memperhatikan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
pengembangan susunan pusat-pusat pertumbuhan dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan

sosial

ekonomi

masyarakat;

serta

pelaksanaan

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan tata ruang yang tetap menjaga keutuhan lingkungan
baik hulu maupun hilir serta unsur tanah, air, udara dan
pencahayaan matahari.
c.

Mengembangkan Struktur Pemerintahan yang Berorientasi
Kepuasan Pelayanan Publik Berbasis Perdesaan yang
Berorientasi Kemakmuran Rakyat
Pengertian dari Misi ini adalah mengembangkan struktur

pemerintahan dengan peningkatan capaian dan optimalisasi
pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah

ditetapkan dalam kerangka perencanaan pembangunan yang
cepat, tanggap, efektif, efisien, berdaya dan berhasil guna.
Peningkatan

kualitas

menjamin

penyediaan

dan

pemenuhan hak kebutuhan dasar penduduk dalam kerangka
pencapaian kepuasan pelayanan publik yang meliputi pelayanan
administrasi kependudukan, perlindungan jaminan kesehatan,
hari tua dan kematian, pemberian bantuan pembangunan rumah
tidak layak huni, pemberian bantuan modal peternakan/modal
usaha, pendidikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah
sampai tingkat SMA, beasiswa bagi siswa/mahasiswa berprestasi
istimewa.
Sementara itu pemberian hak, wewenang dan kewajiban
desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati yang berorientasi
pada kemakmuran masyarakat perdesaan.

