Formulir RS

RENCANA STRATEJIK
TAHUN 2008 - 2013

Instansi
Visi
Misi Ke - 5

: Pemerintah Provinsi Jawa Barat
: Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera
: Meningkatkan Efektivitas Pemerintah Daerah dan Kualitas Demokrasi

No

Tujuan

Sasaran

1

2

3

Indikator Sasaran
4

1 Meningkatnya kinerja aparatur
1 Mengembangkan birokrasi yang
semakin professional dan akuntabel
yang berbasis kompetensi

1.1 Kabupaten/Kota yang
diharmonisasi dengan
Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi
1.2 Harmonisasi produk hukum
Kab/Kota
- Dievaluasi
- Diklarifikasi
1.3 Jumlah aparatur yang dibina
dan dikembangkan melalui
penyelenggaraan diklat
berbasis kompetensi

2 Mewujudkan kehidupan demokrasi
dan terpeliharanya semangat
kebangsaan

2.1 Prosentase implementasi
sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan
daerah
2.2 Prosentase SP2D yang
diterbitkan tepat waktu
2.3 Tingkat implementasi
anggaran berbasis kinerja
2.4 Prosentase akurasi informasi
laporan keuangan
- OPD

2 Terwujudnya kelembagaan dan
ketatalaksanaan pemerintah
daerah serta pengelolaan
keuangan yng akuntabel dan
berbasis teknologi informasi

Kebijakan

Program

5

6

1 Mewujudkan kerjasama
pembangunan antar daerah
yang saling menguntungkan
2 Meningkatkan kualitas
perencanaan dan
mengembangkan perencanaan
yang pro publik
3 Meningkatkan pengendalian
pembangunan dan
mengembangkan sistem
pengawasan
4 Mengembangkan dan
menerapkan teknologi
informasi dalam manajemen
pemerintahan dalam rangka
peningkatan pelayanan kepada
masyarakat
5 Pemanpaatan IPTEK untuk
peningkatan daya saing daerah
melalui sinkronisasi kegiatan
dan kerjasama strategis
perguruan tinggi/lembaga riset
bersama mitranya dengan
kegiatan pemerintah daerah
secara melembaga

1.1.1

Program pemantapan otonomi
daerah dan sistem administrasi
pemerintah daerah

2.1.1

Program kerjasama
pembangunan
Program perencanaan,
pengendalian dan pengawasan
pembangunan daerah
Program pengembangan
komunikasi, media massa dan
pemanfaatan teknologi informasi

2.1.2

2.1.3

6 Mewujudkan tertib administrasi 2.1.4
pertanahan

Program pembinaan dan
pengembangan aparatur

No

Tujuan

Sasaran

1

2

3

3 Meningkatnya pelayanan publik
yang dapat diakses dengan
mudah dan cepat oleh seluruh
lapisan masyarakat

Indikator Sasaran
4

Kebijakan

Program

5

6

- Setda
7 Melaksanakan reformasi
birokrasi melalui penataan
- Provinsi
struktur yang proporsional,
2.5 Tingkat pemenuhan WTP atas
mengembangkan
laporan keuangan Pemerintah
profesionalisme, menerapkan
Provinsi Jawa Barat
insentif berbasis kinerja dan
pengadaan secara elektronik
2.6 Jumlah pengelola keuangan
daerah di Provinsi Jawa Barat 8 Meningkatkan dan
yang tertata dengan baik
mengembangkan kualitas unit
kerja dalam pelayanan publik
9 Menata sistem hukum di
daerah
10 Meningkatkan kapasitas
lembaga legislatif
11 Meningkatkan kinerja
pengelolaan keuangan daerah
yang akuntabel
12 Meningkatkan pembinaan
tramtibmas, satuan
perlindungan masyarakat dan
3.1 Jumlah peningkatan
unsur rakyat terlatih lainnya
Pengembangan komunikasi
dan informasi kepada
13 Meningkatkan kualitas data
masyarakat
dan informasi pendukung
perencanaan daerah dan
3.2 Jumlah peningkatan kualitas
penyelenggaraan
pelayanan publik berbasis
pemerintahan
teknologi informasi dan
komunikasi (TIK)
14 Meningkatkan kinerja
pengelolaan kearsipan daerah
3.3 Jumlah peningkatan kualitas
dan penyelenggaraan
dan kuantitas sumber daya
pemerintahan
aparatur berbasis teknologi
informasi dan komunikasi
15 Meningkatkan partisipasi dan
(TIK)
peran kelembagaan
masyarakat desa dalam
3.4 Jumlah rekomendasi teknis
pembangunan
perijinan bidang pos dan
telekomunikasi
16 Mewujudkan desa membangun

2.1.5

Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
2.1.6 Program pelayanan administrasi
perkantoran
2.1.7 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
2.1.8 Program pemeliharaan sarana
dan prasarana aparatur
2.1.9 Program pengelolaan keuangan
dan kekayaan daerah
2.1.10 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
2.1.11 Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
2.1.12 Program pengembangan
kearsipan
3.1.1

3.1.2

Program pengadaan, penataan
dan pengendalian administrasi
pertanahan
Program penanggulangan
bencana alam dan perlindungan
masyarakat

No

Tujuan

Sasaran

1

2

3

Indikator Sasaran
4
3.5 Jumlah infrastruktur
pendukung pos/jasa titipan
3.6 Jumlah peningkatan
pemanfaatan teknologi
informasi komunikasi secara
terintegrasi
3.7 Jumlah pengunjung website
Provinsi Jawa Barat

4 Meningkatnya kinerja
pemerintahan desa dan
pembangunan perdesaan

Kebijakan

Program

5

6

17 Meningkatkan kapasitas
aparatur dan masyarakat
dalam penanggulangan
bencana
19 Melibatkan peran serta
masyarakat dalam
pembangunan politik
20 Memfasilitasi peningkatan
peran dan fungsi partai politik

4.1 Prosentase Desa swasembada

4.1.1

4.2 Jumlah kemitraan dalam
pembangunan pedesaan
4.3 Jumlah peningkatan Kualitas
sarana dan prasarana
pemerintah desa
4.4 Jumlah peningkatan Kualitas
kelompok dan kumunitas
perempuan

4.1.2

Program peningkatan partisipasi
masyarakat
Program pemantapan
pemerintah dan pembangunan
desa

5 Meningkatnya pembangunan
5.1 Jumlah kasus korupsi
dan pembinaan hukum di daerah 5.2 Angka kriminalitas dan
gangguan ketertiban umum

5.1.1

Program penataan peraturan
perundang-undangan, kesadaran
hukum dan HAM

6 Meningkatnya peran pemerintah
dan masyarakat dalam
pemeliharaan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat

6.1.1

Program pemeliharaan dan
ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat

7.1.1

Program kerjasama daerah

6.1 Jumlah anggota Linmas yang
berkualitas
6.2 Jumlah peningkatan
partisipasi masyarakat dalam
pemeliharaan ketertiban
umum dan ketentraman
masyarakat

7 Meningkatnya kerjasama daerah 7.1
dalam pembangunan

Jumlah kerjasama
pembangunan antar daerah,
Kab/Kota, antar provinsi dan

No

Tujuan

Sasaran

1

2

3

Indikator Sasaran
4
7.2

8 Meningkatnya peran dan fungsi
paratai politik

Kebijakan

Program

5

6

Menurunnya jumlah
penyimpangan terhadap
peraturan dan

8.1 Frekuensi penyelenggaraan
pendidikan politik Organisasi
Masyarakat dan partai Politik
8.2 Jumlah peningkatan SDM
Partai Politik dalam
8.3 Jumlah penambahan
masyarakat perduli
8.4 Persentase fasilitasi terhadap
fungsi DPRD Jawa Barat

8.1.1

8.1.2

Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat
daerah
Program pendidikan politik
masyarakat

