RINGKASAN
DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2014
A. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PASURUAN 2014
Dengan memperhatikan dan mengacu pada tema RKP Nasional dan RKPD Provinsi
Jawa Timur serta mempertimbangkan eksistensi kondisi dan potensi daerah Kabupaten
Pasuruan, maka tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2014
Kabupaten Pasuruan adalah“Pemantapan Pembangunan melalui Optimalisasi Potensi
Daerah Menuju Kesejahteraan Rakyat yang Lebih Merata dan Berkeadilan”.
B. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PASURUAN 2014
Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan harus mengacu pada RPJP 2005- 2025.
Hal ini akan memberikan arahan yang jelas mengenai kebijakan kepala daerah sesuai
dengan visi dan misi yang telah disusun pada saat pemilihan kepala daerah. Arah
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan Periode Lima Tahun ke Dua
(2010–2015): “Terwujudnya Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan”.
Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan tersebut lebih ditegaskan lagi sebagai
berikut:
1.

Terwujudnya Masyarakat yang Bermoral, Beretika dan Berbudaya
a. Terwujudnya karakter warga Kabupaten Pasuruan yang tangguh, kompetitif dan
bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran,
bergotong royong, dinamis dan terbuka kepada perubahan
b. Makin kokohnya budaya masyarakat yang tercermin pada peningkatan martabat,
kepribadian, dan jati diri.

2.

Terwujudnya Pemerintahan Kabupaten Pasuruan yang Baik dan Bersih serta
Demokratis Berlandaskan Hukum

3.

Terwujudnya

Daya

Saing

Masyarakat

untuk

Mencapai

Kemandirian

dan

Kesejahteraan
a. Kualitas SDM yang terus meningkat dengan ditandai oleh meningkatnya nilai
IPM dan pertumbuhan penduduk yang seimbang.


Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan



Peningkatan kualitas nutrisi masyarakat sehingga usia harapan hidup (life
expectancy) masyarakat meningkat



Mengendalikan

tingkat

pertumbuhan

penduduk

sehingga

terjadi

keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan daya dukung
ekonomi daerah

b. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, sehingga
PDRB per kapita mencapai di atas US$ 7,500.
c. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan
kompetitif pada sektor–sektor ekonominya.


Revitalisasi Pertanian



Peningkatan Investasi dan Perdagangan



Peningkatan Daya Saing Pariwisata



Peningkatan Daya Saing Industri

d. Terwujudnya jaringan infrastruktur transportasi dan ekonomi yang handal dan
terintegrasi
e. Terwujudnya pasokan energi listrik dan air bersih baik untuk kebutuhan rumah
tangga maupun industri.
f. Terwujudnya sistem informasi berbasis elektronik yang mampu mendorong
produktivitas.
g. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah dalam kerangka good and
clean governance yang mendukung akselerasi pembangunan daerah
4.

Terwujudnya Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan
a. Tingkat pembangunan semakin merata diseluruh kecamatan dan desa dengan
diikuti oleh peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan, termasuk di dalamnya
berkurangnya kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Pasuruan.
b. Kemandirian pangan dapat diwujudkan, kualitas gizi terus meningkat serta
tersedianya instrumen jaminan pangan bagi setiap rumah tangga.
c. Terpenuhinya kebutuhan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan
sarana

pendukungnya

yang

didukung

oleh

sistem

pembiayaan

berkelanjutan, efisien dan akuntabel.
5. Terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang Asri dan Lestari (Berkelanjutan)

yang

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN
Prioritas pembangunan sesuai dengan tujuan serta sasaran pembangunan memiliki
keterhubungan satu sama lain. Keterhubungannya dijelaskan dalam tabel berikut:

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prioritas Pembanguan daerah
RKPD Tahun 2014
Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pelayanan
pendidikan dan kesehatan
Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata
Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta
antar wilayah satu dengan lainnya
Mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan, peningkatan kualitas gizi, serta
tersedianya instrumen jaminan pangan bagi setiap rumah tangga
Meningkatkan upaya dan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan
pengangguran
Penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah berkualitas melalui peningkatan
Reformasi Birokrasi

