C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015-2019
MISI 1. MEWUJUDKAN BOGOR KOTA YANG CERDAS DAN BERWAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
TUJUAN 1. TERWUJUDNYA KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG CERDAS, BERDAYA SAING DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI SMART
GOVERMENT DAN SMART PEOPLE
SASARAN
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan yang
cerdas (Smart
Goverment)

INDIKATOR SASARAN

Indeks e-Government

STRATEGI

Memperkuat kelembagaan

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-N)
2015
2016
2017
2018
2019
Pengembangan Teknologi Infomasi (TI) sebagai sarana

Menetapkan arah kebijakan

untuk peningkatan kualitas pelayanan publikdan

pengembangan E-government

peningkatan kinerja pemerintah

Meningkatkan pemerataan dan

Peningkatkan kualitas kelembagaan dan SDM di

kualitas infrastruktur Teknologi

bidang Teknologi Informasi (TI)

Informasi (TI)
Mensinergikan perencanaan Egovernment dengan perencanaan
pembangunan daerah
Membangun aplikasi yang terintegrasi
dan menunjang efektivitas dan
efisiensi pelayanan publik

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-N)
2015

Meningkatnya
pemerataan akses dan
mutu pendidikan
(smart people)

APK
Angka rata-rata lama
sekolah
Nilai rata -rata Ujian
Nasional Tingkat SDSMP
Prosentase Sekolah
Terakreditasi A

Meningkatnya inovasi
dan kreativitas
masyarakat

Prosentase inovasi
masyarakat yang
berhasil
diimpelementasikan
untuk menunjang visi
misi Kota Bogor

Meningkatkan partisipasi
masyarakat usia sekolah untuk
dapat mengenyam pendidikan dasar
9 tahun
Meningkatkan kualitas siswa didik
di tingkat pendidikan dasar 9 tahun
Meningkatkan standar pelayanan
sekolah dan manajemen layanan
pendidikan
Mendorong inovasi masyarakat
melalui fasiltasi dan kerjasama
dengan lembaga pemerintah dan non
pemerintah, perguruan tinggi, dan
sektor swasta

2016

2017

2018

2019

Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana
pendidikan dasar 9 tahun
Peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun
Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan
Peningkatan kualitas manajemen layanan pendidikan
Inventarisasi hasil inovasi
masyarakat

Fasilitasi
implementasi
inovasi
masyarakat untuk
menunjang
terwujudnya visi
dan misi Kota
Bogor

MISI 2. MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA YANG SEHAT DAN MAKMUR
TUJUAN 1. MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT
SASARAN
Meningkatnya mutu
layanan kesehatan
masyarakat

INDIKATOR SASARAN
Persentase masyarakat
yang memiliki jaminan
kesehatan
Usia harapan hidup
Rasio kematian ibu per
100.000 kelahiran
hidup
Rasio Kematian Bayi
per 1000 kelahiran
hidup

Meningkatnya
kualitas lingkungan
sehat di kawasan
perumahan dan
permukiman

Cakupan penduduk
yang memiliki
akses/terlayani sistem
jaringan dan
penglolahan air limbah
skala
komunitas/kawasan/k
ota

STRATEGI
Memberikan jaminan kesehatan
kepada masyarakat miskin
Meningkatkan kapasitas dan
kualitas layanan kesehatan
dasar dan rujukan
Meningkatkan pengendalian
penyakit menular dan penyakit
tidak menular
Meningkatkan kualitas
kesehatan Ibu dan Anak

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-N)
2015
2016
2017
2018
2019
Kepastian bahwa seluruh masyarakat miskin Kota Bogor
telah memperoleh jaminan kesehatan
Penyediaan layanan kesehatan masyarakat sesuai standar
pelayanan minimal bidang kesehatan

Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
Pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak
menular
Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu Dan Anak

Meningkatkan cakupan layanan
air minum/air bersih dan air
limbah

Pemenuhan kebutuhan air minum/air bersih di kawasan
perumahan dan permukiman melalui peningkatan kualitas
layanan air minum PDAM dan Non PDAM

Mengurangi tingkat kekumuhan
di kawasan perumahan dan
permukiman

Penyediaan sanitasi yang sehat dan berkualitas bagi
masyarakat di kawasan perumahan dan permukiman

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-N)
2015
2016
2017
2018
2019
Peningkatan kualitas sarana prasarana lingkungan sehat
perumahan dan permukiman’dan Penurunan tingkat
kekumuhan

Prosentase rumah
tangga yang terlayani
akses untuk
mendapatkan air
minum

Prosentase penurunan
tingkat kekumuhan
kawasan kumuh
Meningkatnya
perilaku hidup bersih
dan sehat masyarakat

Persentase Rumah
Tangga ber-PHBS(%)
Tingkat kepatuhan
penerapan KTR

Meningkatkan pembinaan dan
promosi kesehatan kepada
masyarakat untuk berperilaku
hidup bersih dan sehat
Melaksanakan pemberdayaan
dan meningkatkan peran serta
masyarakat di bidang
kesehatan

Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat di bidang kesehatan

TUJUAN 2. MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA BOGOR
SASARAN

INDIKATOR SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-N)
2015

Berkurangnya tingkat
pengangguran

Tingkat pengangguran
terbuka
Prosentase penyerapan
tenaga kerja

Meningkatkan kualitas dan
produktivitas tenaga kerja
Memperluas kesempatan kerja
bagi masyarakat
Menunbuhkembangkan
kegiatan perekonomian
masyarakat yang menghasilkan
lapangan pekerjaan yang
produktif

2016

2017

2018

Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja
Peningkatan kewirausahaan yang menghasilkan lapangan
pekerjaan yang produktif

Peningkatan peluang usaha bagi pengusaha kecil dengan jaminan
pasar dan harga

Menciptakan persaingan yang
sehat dan peluang usaha yang
seluas-luasnya bagi masyarakat
Menurunnya tingkat
kemiskinan

Angka Kemiskinan

Memperbaiki program perlindungan
sosial
Meningkatkan akses masyarakat
miskin terhadap pelayanan dasar
Pemberdayaan kelompok
masyarakat miskin

2019

Pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan miskin
Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-N)
2015

Meningkatnya
ketahanan pangan
masyarakat

Prosentase penduduk rawan
pangan

2016

2017

2018

2019

Meningkatkan ketersediaan
bahan pangan yang beragam

Peningkatan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan
aman berbasis pangan lokal

Menjaga stabilitas harga pangan
pokok

Jaminan kecukupan cadangan pangan tingkat kota

Penanganan penduduk rawan pangan
Memberikan jaminan sosial
terhadap penduduk rawan
pangan

TUJUAN 3. TERWUJUDNYA STABILITAS PEREKONOMIAN MASYARAKAT
SASARAN

Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi

INDIKATOR SASARAN

Laju Pertumbuhan Ekonomi
(LPE)
PDRB Per Kapita (atas dasar
harga Berlaku)
Nilai investasi
Pertumbuhan komoditi
ekspor

STRATEGI

Meningkatkan kualitas
produksi melalui
pemanfaatan kemampuan
teknologi industri dan
teknologi tepat guna
Meningkatkan iklim usaha
kecil menengah yang
kondusif
Mengembangkan
produktivitas industri kecil
dan dan menengah
Meningkatkan produksi
pertanian, peternakan, dan
perikanan
Menciptakan efisiensi dalam
birokrasi perizinan untuk
menghindari ekonomi biaya
tinggi
Menciptakan efisiensi di
sektor perdagangan
Mendorong pertumbuhan
kegiatan produksi komoditi
ekspor berkualitas ekspor
Mengembangkan iklim
kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif UKM

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-N)
2015
2016
2017
Peningkatan produktivitas masyarakat

2018

Efisiensi birokrasi perizinan

Peningkatan daya saing penanaman modal
Pengendalian Inflasi

2019

MISI 3. MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN
TUJUAN 1. MEMPERTAHANKAN KUALITAS DAYA DUKUNG LINGKUNGAN DAN DAYA TAMPUNG RUANG KOTA BOGOR
SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Terkendalinya tata Tingkat konsistensi
ruang kota Bogor pemanfaatan ruang

STRATEGI
Mengendalikan pemanfaatan
ruang melalui penegasan
aturan zonasi, perizinan,
pemberian insentif dan
disinsentif serta penegakan
sanksi terhadap pelanggaran
tata ruang

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-N)
2015
2016
2017
Penetapan peraturan zonasi
perencanaan tata ruang yang
berwawasan lingkungan

2018

2019

Pengendalian perizinan
Pemberian insentif dan disinsentif
Penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tata
ruang

Berkurangnya tingkat Peningkatan kecepatan
kemacetan rata rata jalan Arteri dan
Kolektor (150 ruas jalan
Arteri dan Kolektor)

Mengupayakan percepatan

Percepatan pembangunan infrastruktur

pembangunan infrastruktur

Penataan dan pengembangan layanan angkutan umum

sesuai arahan rencana tata

dan jasa transportasi

ruang

Penataan sistem perparkiran

Meningkatkan cakupan

Penertiban pemanfaatan ruang milik Jalan

pelayanan angkutan
Meningkatkan kualitas
layanan jasa transportasi

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-N)
2015

Meningkatnya
prosentase luasan dan
kualitas ruang terbuka
hijau

Prosentase Ruang Terbuka
Hijau Publik

2016

2017

Menyediakan RTH publik yang

Peningkatan luasan RTH publik

cukup dan berkualitas sesuai

Peningkatan kualitas RTH publik

arahan Rencana Tata Ruang

Optimalisasi fungsi RTH publik

2018

2019

Memelihara dan mengelola RTH
publik agar fungsi bioekologis,
sosial, ekonomi, dan estetisnya
tetap terjaga
Meningkatnya kualitas
pelayanan
persampahan

Volume sampah terangkut

Meningkatkan pemahaman

Pengurangan sampah dari sumbernya

ke TPA

masyarakat akan upaya 3R

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan

Reduksi sampah (%)

Mengembangkan dan

sampah

menerapkan sistem insentif dan

Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem

disinsentif dalam pelaksanaan

pengelolaan sampah

3R
Mendorong koordinasi lintas
sektor terutama perindustrian
dan perdagangan
Meningkatkan kapasitas dan
kualitas pelayanan pengelolaan
persampahan

SASARAN
Terkendalinya
kualitas lingkungan

INDIKATOR SASARAN
Indeks Kualitas Air
Indeks Kualitas Udara

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-N)

Menjaga dan

2015
2016
2017
2018
Peningkatan kualitas lingkungan hidup

mempertahankan kualitas

Pelestarian dan konervasi SDA

lingkungan hidup pada
toleransi yang dibutuhkan
untuk kehidupan manusia
dan lingkungannya
Melestarikan keseimbangan
ekosistem dan
keanekaragaman hayati serta
keberadaan SDA sebagai
sistem penyangga kehidupan

2019

MISI 4. MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERORIENTASI PADA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF
TUJUAN 1. MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF UNTUK MENUNJANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT
SASARAN

Berkembangnya sektor
kepariwisataan

INDIKATOR SASARAN
Jumlah Kunjungan
wisatawan

STRATEGI
Meningkatkan kualitas dan
kuantitas destinasi wisata serta
meningkatkan daya saing industri
pariwisata
Mengembangkan strategi
pemasaran baik ditingkat lokal,
nasional, maupun internasional

Berkembangnya usaha
masyarakat di sektor
ekonomi kreatif

Jumlah wirausahawan
ekonomi kreatif yang
produktif

Mendorong bertumbuhnya
kreatifitas masyarakat yang
menunjang perekonomian
Meningkatkan daya saing ekonomi
kreatif
Memfasilitasi wirausaha ekonomi
kreatif untuk mendapatkan
kemudahan dalam pembiayaan,
pemasaran produk,
pengembangan teknologi, dan
pengembangan kelembagaan

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-N)
2015
2016
2017
2018
Pengembangan destinasi dan industri pariwisata
Pengembangan pemasaran pariwisata
Pengembangan kelembagaan pariwisata
Pengembangan layanan informasi kepariwisataan

Pengembangan ekonomi kreatif yang berdaya saing

2019

MISI 5. MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERORIENTASI PADA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF
TUJUAN 1. TERWUJUDNYA BIROKRASI PEMERINTAH YANG BERKINERJA TINGGI, BEBAS DAN BERSIH DARI KKN, SERTA MAMPU MELAYANI PUBLIK
SECARA PRIMA
SASARAN
Terciptanya birokrasi
pemerintah yang efektif,
efisien, dan akuntabel

INDIKATOR SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-N)

Penilaian Akuntabilitas

Meningkatkan akuntabilitas

2015
2016
2017
2018
2019
Penguatan kelembagaan dan birokrasi pemerintah yang efektif,

Kinerja Instansi

kinerja pemerintah

efisien, dan akuntabel

Pemerintah

Meningkatkan kualitas pelayanan

Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Hasil evaluasi kinerja

publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik

penyelenggaraan

Menata dan menguatkan biokrasi

Optimalisasi pengawasan

pemerintah daerah

dan kelembagaan ternasuk

Indeks reformasi birokrasi

organisasi, tata laksana,

Opini BPK

peraturan perundang-undangan,
dan sistem manajemen sumber
daya aparatur
Mengoptimalkan kinerja
pengawasan internal

Terciptanya birokrasi
yang mampu
memberikan pelayanan
publik secara prima

Indeks Kepuasan
Masyarakat

Meningkatkan kualitas pelayanan
publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik

MISI 6. MENGOKOHKAN PERAN MORAL AGAMA DAN KEMANUSIAAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI
TUJUAN 1. TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MENJUNJUNG TINGGI NILAI NILAI KEAGAMAAN, KEMANUSIAAN DAN KEBHINEKAAN
SASARAN

INDIKATOR SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-N)
2015

Meningkatnya nilai-nilai
keagamaan dalam
kehidupan
bermasyarakat

Angka krinminalitas
Prevalensi HIV/AIDS
Prosentase penurunan
kasus narkoba

Meningkatkan pemahaman,

2016

2017

publik dalam meningkatkan nilai-nilai keagamaan

pengembangan nilai-nilai

Peningkatan kualitas pendidikan karakter dan pendidikan nilai-

keagamaan dalam kehidupan

nilai keagamaan sejak usia dini

Meningkatkan peran lembaga
sosial, agama, keluarga, dan
media publik untuk penanaman
nilai-nilai keagamaan dalam
kehidupan masyarakat
Prosentase penanganan
bencana yang sesuai dengan
waktu tanggap

2019

penghayatan, pengamalan, dan

masyarakat

Meningkatnya nilai-nilai
kemanusiaan dalam
kehidupan
bermasyarakat

2018

Optimalisasi peran lembaga sosial, agama, keluarga, dan media

Meningkatkan pembudayaan
kesetiakawanan sosial dalam
penyelenggaraan perlindungan
sosial
Meningkatkan peran kelembagaan
sosial

Perlindungan sosial dan kemanusiaan

SASARAN

Meningkatnya nilai-nilai
kebhinekaan dan
harmonisasi antar umat
beragama, antar suku,
ras, dan golongan

INDIKATOR SASARAN

STRATEGI

Prosentase deteksi dini

Mengembangkan semangat

permasalahan intoleransi

kebersamaan dan toleransi dalam

Prosentase pencegahan dan

masyarakat

penanganan terjadinya

Memperkuat nilai-nilai

konflik SARA

kebhinekaan dalam kehidupan

Prosentase tingkat

bermasyarakat dan menciptakan

kemudahan mendirikan

ruang-ruang dialog antar warga

tempat ibadah

Menciptakan kondisi yang
kondusif dan kerukunan dalam
kehidupan masyarakat yang
majemuk
Menumbuhkan komitmen
persamaan hak dan kewajiban
dalam kehidupan masyarakat
yang majemuk

ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-N)
2015
2016
2017
2018
2019
Pengembangan semangat kebersamaan dan Kebhinekaan

