Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2019

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan sesuai RPJMD
Visi pembangunan Kota Ambon sesuai Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2017-2022, adalah:
“ AMBON HARMONIS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS ”
Visi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
Harmonis
:
Masyarakat yang berjalan selaras dan serasi sehingga
tercapai harominisasi kehidupan masyarakat Kota
Ambon yang saling menghargai sebagai sesama orang
basudara dengan prinsip-prinsip pela gandong. Nilai-nilai
pela gandong yang dipertahankan untuk melindungi
warga kota dan bertujuan membangun Ambon yang
damai dan toleran. Toleransi antar masyarakat dan umat
beragama perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu, hal ini
untuk membangun kesadaran hidup masyarakat bahwa
Kota Ambon merupakan suatu entitas berbagai agama
dan etnik. Oleh Karena itu, peran lembaga pemerintah
dan lembaga-lembaga agama sangat penting dalam
mewujudkan kehidupan yang toleran dan harmonis di
kota Ambon.
Kerukunan adalah sikap hidup warga kota yang rukun
dan teratur dan berupaya menghindari kekerasan
maupun konflik yang biasanya muncul dari hal-hal sepele
yang berakibat fatal bagi kehidupan masyarakat. Hidup
rukun sangat diperlukan bagi warga kota untuk
menciptakan kondisi Ambon yang benar-benar aman
dan tentram.
Sejehtera

:

Menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Ambon
yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar
pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja
dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan ekonomi
sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera.
Maju
dibidang
pendidikan
adalah
terjadinya
peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh
terkait mutu pembelajaran, pendidik, infrastruktur,
manajemen, dan pendanaan dan terwujudnya sekolahsekolah berskala internasional ataupun World Class
School di Kota Ambon;
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Maju dalam bidang kesehatan adalah terjadinya
peningkatan pelayanan kesehatan yang prima bagi
warga kota dan berpihak pada rakyat dengan
menyediakan berbagai
fasilitas
kesehatan bagi
penduduk miskin. Meningkatkan peran pusat-pusat
kesehatan masyarakat di kota Ambon dengan
meningkatkan kompetensi tenaga medis dan paramedis,
mengadakan berbagai peralatan medis dan obatobatan di rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan
masyarakat melalui program program sehat Kota Ambon
dengan target capaian selama periode pemerintahan
kota.
Lingkungan yang maju mengindikasikan terjadinya
keseimbangan ekologis lingkungan hidup di wilayah kota
Ambon dengan partisipasi masyarakat yang kuat dan
berkomitmen dimana proses pengelolaan lingkungan
hidup berjalan secara terarah dengan mengelola
sampah secara baik dengan teknologi tepat, membina
kesadaran masyarakat yang peduli terhadap lingkungan
terutama di lahan atas wilayah Daerah Aliran Sungai,
memperluas wilayah
penutupan hutan
dengan
mengoptimalisasi fungsi lindung dan daerah tangkapan
agar tercapai hasil air yang lestari dengan kualitas yang
tinggi. Kota Ambon menjadi kota yang bersih tertib
nyaman, lingkungan yang hijau asri sehingga dapat
mengembalikan citra Ambon Manise.
Ekonomi yang maju mengindikasikan terjadinya geliat
ekonomi yang tinggi dengan inflasi rendah dan
berkembangnya sektor riil yang berbasis kerakyatan
sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan
terjadinya pemerataan pendapatan. Bertumbuhnya
industri berbasis sumberdaya alam lokal yang terfokus
pada komoditi hasil perkebunan dan perikanan rakyat
serta berkembangnya industri pariwisata yang memacu
peningkatan investasi yang menciptakan lapangan kerja
baru bagi masyarakat, sehingga
meminimalkan
pengangguran di Kota Ambon.
Religius

:

Sebagai salah satu nilai karakter dimana saat ini
Indonesiad sedang giat membangun pendidikan
karakter guna mendidik warga bangsa menjadi manusia
yang berkarakter. Yang dimaksud religius dalam visi ini
adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam
melaksanakan ajaran agama atau kepercayaan yang
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dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama
atau kepercayaan lain dan hidup rukun dengan
pemeluk agama lain, sehingga terjamin hak-hak
masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi
masing-masing pemeluknya yang berimplikasi pada
peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
peningkatan akhlak masyarakat, moral dan etik yang
berwawasan kebangsaan belandaskan Pancasila dan
UUD 1945.
Untuk menjabarkan Visi AMBON HARMONIS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS,
dilakukan dalam empat misi, yaitu:
Misi 1 :
Memperkuat dan mempererat harmonisasi social
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan harmonisasi sosial
kehidupan masyarakat yang bertoleransi dan memiliki
kompetensi yang tinggi. Kota Ambon merupakan suatu entitas
keberagaman, salah satu realitas utama yang dialami
masyarakat di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang.
Keberagaman bisa mendatangkan manfaat yang besar, namun
bisa menjadi pemicu konflik yang dapat merugikan masyarakat
yang bersangkutan jika tidak dikelola dengan baik. Untuk tetap
menjaga keharmonisan hubungan dalam masyarakat yang
beragam tersebut diperlukan upaya penanaman kesadaran
sikap toleransi, prinsip kesetaraan, dan memandang perbedaan
sebagai anugerah Tuhan.
Misi 2 :

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas
sumberdaya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan
aparatur pemerintahan serta tersedianya prasarana dan sarana
pendukungnya;

Misi 3 :

Memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat menuju
kemandirian yang kreatif berbasis sumberdaya alam yang
tersedia
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkataan ekonomi
keluarga dan masyarakat berbasis ekonomi kreaktif dan sumber
daya yang tersedia sehingga berimplikasi pada penurunan
tingkat kemiskinan;

Misi 4 :

Meningkatkan nilai-nilai spiritualitas masyarakat
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan nilai-nilai
spiritualitas masyarakat yang bersumber dari kepercayaan
masing-masing serta kearifan budaya lokal; mempunyai ikatan
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yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan
dibandingkan hal yang bersifat fisik atau material. Spiritualitas
merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai
makna hidup dan tujuan hidup, merupakan bagian esensial dari
keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kota
Ambon.
Adapun tujuan dan sasaran starategis untuk mewujudkan visi dan dan
misi Kota Ambon sesuai RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022 diatas adalah
sebagaimana Tabel IV.1.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019
Dalam mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan jangka menengah Kota Ambon untuk tahun 2019, maka
kebijakan pembangunan Kota Ambon tahun 2019 diarahkan untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur
yang berkelanjutan menuju tahun kunjungan wisata Kota Ambon 2020.
Pada sisi lain, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22
Tahun 2018, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
diselaraskan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional tahun 2019
yaitu:
1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan
peningkatan pelayanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas
dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa
produktif
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui
pelestarian lingkungan; dan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
Sejalan dengan itu, maka prioritas dan sasaran pembangunan Kota
Ambon tahun 2019 diseraskan pula untuk mewujudkan prioritas nasional di
daerah tersebut sesuai kondisi daerah, melalui pencapaian Standar
Pelayanan Minimum, dan mewujudkan Visit Ambon 2020.
Adapun prioritas pembangunan daerah Kota Ambon tahun 2019
adalah:
1. Prioritas pencapaian standar pelayanan minimum daerah, melalui:
a. Layanan
pendidikan
untuk
semua
dengan
meningkatkan
pemerataan layanan pendidikan berkualitas, di tingkatan Pendidikan
Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan, yaitu:
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1) Menyediakan pendidik yang berkualitas dan merata;
2) Memperkuat kelembagaan satuan pendidikan; dan
3) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan akademik.
b. Layanan kesehatan yang berkelanjutan dengan meningkatkan
pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, yaitu:
1) Menjalankan pelayanan dasar kesehatan, berupa pelayanan
kesehatan untuk ibu hamil; ibu bersalin; bayi baru lahir; balita;
kesehatan pada usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut;
penderita hipertensi, diabetes militus; orang dengan gangguan
jiwa berat; orang terduga tuberculosis; dan orang dengan resiko
terinveksi HIV, yang bersifat promotif dan preventif
2) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
3) Meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
4) Mencegah dan pengendalian penyakit;
5) Meningkatkan “gerakan masyarakat hidup sehat”; dan
6) Peningkatan kepesertaan penduduk pada BPJS Kesehatan.
c. Layanan Pekerjaan Umum dan penataan ruang yang berkualitas,
yaitu:
1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic;
3) Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya;
4) Peningkatan ketanguhan masyarakat dalam mengurangi resiko
daya rusak air (banjir) termasuk perubahan iklim;
5) peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan
keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu,
efektif, efisien dan berkelanjutan termasuk peran masyarakat serta
peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data
dan informasi;
6) Meningkatkan kemantapan jalan kota;
7) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah
tangga;
8) Mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan yang terpadu;
9) Penyelenggaraan bangunan gedung yang berkualitas; dan
10) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan
ruang yang berkualitas.
d. Akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak,
yaitu:
1) Menyediakan akses kepada hunian layak dan terjangkau;
2) Menyediakan akses infrastruktur dasar permukiman layak;
3) Meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman;
4) Pengurangan dan pengentasan permukiman kumuh; dan
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5) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban
bencana kota atau terkena relokasi program Pemerintah Kota.
e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyararakat
yang berkelanjutan, sekaligus mendukung harmonisasi dan stabilitas
social, serta kesuksesan Pemilu yaitu:
1) Mengoptimalkan harmonisasi social masyarakat Kota Ambon,
melalui kerukunan umat beragama, serta harmoni dalam adat,
budaya, seni, dan olahraga;
2) Meningkatkan upaya pencegahan Narkoba;
3) Menjamin kesuksesan Pemilu, yaitu:
a) Menjamin terlaksananya hak memilih dan dipilih;
b) Mewujudkan birokrasi yang netral dalam pemilu 2019; dan
c) Mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan tahapan
pemilu yang berkualitas.
4) Mitigasi, adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko
bencana;
5) Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
6) Pelayanan pencegahan dam kesiapsiagaan terhadap bencana;
dan
7) Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban
bencana/ korban kebakaran.
f.

Kesejahteraan social yang berkelanjutan, melalui pembangunan
manusia yaitu:
1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar
panti;
2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan
pengemis di luar panti; dan
5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap
darurat bencana bagi korban bencana kota

g. Tata kelola layanan dasar yang optimal yaitu:
1) Memperkuat layanan satu pintu;
2) Memperkuat integrasi system administrasi kependudukan dan
catatan sipil;
3) Mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) di
daerah, yaitu bidang kesehatan; pendidikan; pekerjaan umum
dan penataan ruang; perumahan dan kawasan permukimam;
ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
dan social;
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4) Mendukung pelayanan wajib non dasar dan pilihan serta
penunjang urusan daerah secara optimal dan efektif;
5) Meningkatkan reformasi birokrasi dengan pelaksanaan egovernment, dan pencegahan korupsi;
6) Mewujudkan kota layak anak yang berkelanjutan; dan
7) Optimalisasi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang
berkualitas.
2. Prioritas mewujudkan Visit Ambon 2020, melalui:
a. Mengoptimalkan perwujudan Ambon Kota Music dan Ekonomi Kreatif.
b. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang optimal, yaitu:
1) Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan nilai tambah potensi
dan hasil perikanan dan pertanian;
2) Meningkatkan nilai tambah jasa produksi, antara lain
pengembangan wisata
dan
ekonomi kreatif,
termasuk
mewujudkan Ambon Kota Music Dunia;
3) Meningkatkan produkstivitas tenaga kerja; dan
4) Mengoptimalisasi pemanfaatan IPTEK dan hasil inovasi untuk
peningkatan roduktivitas dan penciptaan nilai tambah.
c. Pemantapan ketahanan pangan yang berkelanjutan, yaitu:
1) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata;
2) Mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan
utama;
3) Meningkatkan layanan pertanian dan perikanan antara lain
melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan
pendampingan;
4) Memperkuat distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka
meningkatkan akses pangan masyarakat; dan
5) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;
d. Pelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup, melalui:
1) Meningkatkan perlindungan sumber daya air dan ekosistemnya;
2) Mengoptimalkan Ambon bersih dan pengelolaan sampah yang
berkelanjutan;
3) Mengoptimalkan upaya meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup; dan
4) Mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun
2011 tentang RAN Penurunan Emisi Gas Ruah Kaca.
e. Sarana dan prasarana kota yang nyaman dan inklusif, yaitu:
1) Fasilitas public yang inklusif
2) Ruang terbuka hijau public yang inklusif
3) Taman bermain dan sarana olahraga yang memadai
4) Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana
telekomunikasi dan informatika.
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f. Kearifan local dan budaya yang terpelihara.
g. Pengelolaan objek/ kawasan wisata berkelanjutan
h. Kesadaran dan peran masyarakat untuk Kota Wisata dan Kreatif.
Sejalan dengan program prioritas tahun 2019 di atas, maka sasaran
pembangunan tahun 2019 pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2017-2022 sebagaimana
Tabel IV.1, berjalan secara bersinergi dengan program prioritas, dalam
mewujudkan Ambon Harmonis, Sejahtera, dan Religius.
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