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BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk dapat mewujudkan Visi “Terwujudnya Kota Jambi Sebagai Pusat
Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya”
sangat dibutuhkan political will, baik oleh pemerintah dengan kebijakan otonomi
daerah maupun oleh masyarakat dan seluruh stakeholders harus mempunyai visi
yang sama dalam membangun Kota Jambi lima tahun kedepan.

6.1. Strategis Pembangunan Daerah
Permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan yang dihadapi dalam
5 (lima) tahun ke depan akan menentukan agenda, sasaran serta program
pembangunan yang juga harus bersifat lintas koordinasi. Oleh karena itu,
diperlukan suatu sistem perencanaan yang dapat memecahkan masalah yang
lebih sistematis dan konsisten. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya
mencakup (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas
program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis daerah
dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan
program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam
suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah
pengembangan program prioritas kepala daerah.
Strategi

yang

dirumuskan

dalam

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi selama periode 2013 - 2018 dirumuskan
sebagai berikut :
1. Pemantapan peran dan fungsi kota
2. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta
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3. Penyediaan ruang yang nyaman dan berkelanjutan
4. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta
5. Pengurangan timbulan sampah dari sumbernya
6. Pengembangan kewirausahaan dan penyediaan ruang yang representatif
untuk kegiatan perdagangan dan jasa
7. Peningkatan mutu dan akses pendidikan
8. Peningkatan mutu dan akses kesehatan
9. Peningkatan toleransi antar umat beragama
10. Peningkatan penyerapan tenaga kerja
11. Penurunan angka kelahiran
12. Peningkatan peran perempuan di Pemerintahan
13. Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan publik
14. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
15. Peningkatan penanganan dan pelayanan PMKS
16. Penyediaan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan
pemuda, seni budaya dan olahraga
17. Peningkatan jumlah dan kualitas tujuan wisata
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Berdasarkan

strategi

kebijakan

sebagaimana

tertera

di

atas,

maka

dirumuskanlah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi periode
2013–2018 yang memuat 5 (lima)

misi, dengan mengedepankan 6 (enam)

prioritas pembangunan, memuat 11 tujuan, dan 22 sasaran.

Arah Kebijakan

Pembangunan ini merupakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan jangka menengah sebagai dasar perumusan program berdasarkan
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fungsi/ bidang/ sub-bidang/ sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.
Arah kebijakan dari sasaran dan strategi pada tujuan misi, sebagai berikut:
Misi 1 :

Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Merata dan Berwawasan
Lingkungan.
Tujuan
1

Sasaran
2

Strategi
3

Meningkatkan dan
1. Terbangun dan
Mewujudkan
terpeliharanya
Pembangunan
secara merata
infrastruktur Perkotaan
infrastruktur
yang berkualitas
jalan, drainase,
sarana dan
prasarana dasar
lingkungan
perkotaan
2. Terbangunnya
jaringan
penerangan dan
air bersih sampai
tingkat kelurahan
secara merata
dan berkualitas
Mengembangkan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan yang
Terpadu dan Nyaman

Mewujudkan
Lingkungan Hidup
Perkotaan yang
Sehat, Hijau, Nyaman
dan Berkelanjutan

3. Terbangun dan
terpeliharanya
sarana
dan
prasarana
perhubungan

Kota Jambi

Meningkatkan
kualitas dan
cakupan
pelayanan
infrastruktur
dasar

Meningkatkan
dan menata
sarana dan
prasarana
perhubungan

 Penyediaan ruang
4. Terwujudnya
yang nyaman dan
pemanfaatan dan
berkelanjutan
pengendalian
tata
ruang,  Peningkatan
peran serta
Penataan
masyarakat dan
kawasan
swasta
sepadan sungai
dan danau serta
perluasan RTH
5. Terwujudnya
Kualitas
pengelolaan LH
dan
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 Terbangun dan
terpeliharanya
sarana dan
prasarana
perhubungan

Arah Kebijakan
4

 Pengurangan
timbulan sampah
dari sumbernya

 Menata,
mengelola dan
memantapkan
ruang kota
dan LH
 Meningkatkan
dan
memperluas
RTH
Meningkatkan
kinerja dan
cakupan
pengelolaan
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berkelanjutan
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 Peningkatan
peran serta
masyarakat dan
swasta

persampahan

: Meningkatkan Perekonomian Kota Berbasis Potensi Lokal
menuju Kemandirian Daerah.
Tujuan
1

Mewujudkan
Peningkatan Kinerja
Ekonomi yang Merata
dan Berkelanjutan
melalui Penerapan
Kebijakan Ekonomi
yang berpihak kepada
masyarakat,
menyeluruh,
seimbang, konsisten
dan adil berbasis
potensi daerah

Sasaran
2
6. Terwujudnya
peningkatan
produktivitas
UMKM, IKM dan
aktivitas
perekonomian
7. Terbangun dan
terpeliharanya
pasar-pasar
tradisional
8. Terciptanya
ruang
representatif
bagi PKL

Strategi
3

Arah Kebijakan
4

Pengembangan
kewirausahaan dan
penyediaan ruang
yang representatif
untuk kegiatan
perdagangan dan
jasa

Mendorong dan
meningkatkan
tumbuh
kembangnya
wirausaha baru

9. Terwujudnya
Peningkatan IKM
yang mampu
mengakses
pasar

Misi 3

: Mewujudkan Masyarakat Kota yang Berkualitas, Berakhlak,
Berbudaya dan Berdaya Saing

Tujuan
1
Peningkatan kualitas
dan daya saing
masyarakat Kota
Jambi melalui
pendidikan yang
unggul, terjangkau
dan merata
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Sasaran
2
10. Terwujudnya
peningkatan
kualitas
pendidikan yang
unggul,
terjangkau dan
Merata

Strategi
3

Arah Kebijakan
4
 Meningkatkan
rasio populasi
usia sekolah

Peningkatan mutu
dan akses
pendidikan

 Meningkatkan
mutu tenaga
pendidik
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 Meningkatkan
sarana dan
prasarana
pendidikan
Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
dan revitalisasi
infrastruktur
kesehatan

11. Tercapainya
peningkatan
derajat
kesehatan
masyarakat
untuk semua

 Meningkatkan
mutu tenaga
medis dan
paramedis
Peningkatan mutu
dan akses
kesehatan

 Meningkatkan
sarana dan
prasarana
kesehatan
 Meningkatkan
pelayanan
kesehatan

Peningkatan
Ketentraman
Kehidupan Beragama

Pengembangan
Lapangan Usaha dan
Penciptaan
Kesempatan Kerja

Peningkatan
Kesejahteraan Gender
di semua aspek
pembangunan

12. Terwujudnya
peningkatan
kerukunan
kehidupan
beragama
13. Terciptanya
lapangan
pekerjaan
14. Tersedianya
tenaga kerja
lokal yang
berdaya saing
15. Terkendalinya
angka kelahiran
penduduk
16. Terwujudnya
peningkatan
peran serta
perempuan
dalam
pemerintahan
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Peningkatan
toleransi antar
umat beragama

Peningkatan
penyerapan
tenaga kerja

Meredam
potensi konflik
antar umat
beragama

Mendorong
peningkatan
penyerapan
tenaga kerja

Penurunan angka
kelahiran

Mendorong
partisipasi aktif
Pasangan Usia
Subur

Peningkatan peran
perempuan di
Pemerintahan

Meningkatkan
porsi
perempuan
dalam jabatan
kepemerintahan
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Pemerintahan

yang
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Profesional

dan

Bersih

(Clean Governance)
Tujuan
1
Menciptakan Tata
Kelola Pemerintahan
yang baik (good
Governance) dan
Pemerintahan yang
bersih (Clean
Government)

Sasaran
2
17. Tercapainya
pemerataan dan
kualitas
pelayanan
publik
18. Terciptanya
peningkatan
kinerja
pemerintahan

Strategi
3
Peningkatan
jangkauan dan
kualitas
pelayanan
publik
Peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur

19. Terciptanya
SDM aparatur
yang berkualitas

.Misi 5

Arah Kebijakan
4
Menerapkan
SOP dalam
pelayanan
publik
Menerapkan
mekanisme
penilaian kinerja
aparatur dan
Standar
Pelayanan
Minimal

: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Keamanan dan Kenyamanan
Masyarakat Dalam Bingkai Kearifan Lokal.
Tujuan
1

Peningkatan Peran
serta Seluruh Lapisan
Masyarakat dalam
Meningkatkan
Kesejahteraan Sosial
Dengan
Mengembangkan
Seni, Budaya serta
Memperhatikan
Kearipan Lokal
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Sasaran
2
20. Terwujudnya
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat dan
penanganan
PMKS

Strategi
3

Arah Kebijakan
4
 Meningkatkan
penyuluhan,
pembinaan dan
penanganan
PMKS

Peningkatan
penanganan dan
pelayanan PMKS  Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
miskin
21. Terwujudnya
Membangun,
peran pemuda,
meningkatkan dan
Penyediaan,
kegiatan
seni
mengembangkan
peningkatan dan
budaya dan olah
sarana dan
pengembangan
raga
prasarana kegiatan
sarana dan
pemuda, seni
prasarana
budaya dan
kegiatan pemuda,
olahraga
seni budaya dan
olahraga
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22. Terwujudnya
peningkatan
jumlah
kunjungan
wisata `
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Peningkatan
jumlah dan
kualitas tujuan
wisata

 Membangun dan
mengembangkan
sarana dan
prasarana tujuan
wisata
 Memberdayakan
lembaga adat dan
mengembangkan
nilai-nilai budaya
daerah
 Meningkatkan
promosi dan
pelayanan
kepariwisataan
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