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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI CIANJUR, 

 
 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana 
pembangunan jangka panjang daerah diatur dalam 
Peraturan Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
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Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
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Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4739); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4663); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4664); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5107); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

 

 

 

21. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara 
Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 
Nomor 43 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 
2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah 
Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan 
Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 
02 Seri C); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 
2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44 Seri C); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR 

dan 

BUPATI CIANJUR 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 
2005-2025. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat 
daerah otonom sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Cianjur. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Cianjur. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Cianjur Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJP Daerah 
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 
Kabupaten Cianjur untuk periode 20 (dua puluh) tahun 
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, 
yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka 
panjang Kabupaten Cianjur. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) 
tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan 
program Bupati dengan berpedoman kepada RPJP Daerah 
serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJM Daerah Provinsi 
Jawa Barat dan standar pelayanan minimum yang telah 
ditetapkan. 
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7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, 
selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah Kabupaten Cianjur untuk periode 
satu tahun yang digunakan sebagai pedoman untuk 
menyusun kebijakan umum anggaran pendapatan dan 
belanja daerah Kabupaten Cianjur.  

8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur, 
selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan ruang 
wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten 
Cianjur. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 
disebut APBD anggaran pendapatan dan belanja daerah 
Kabupaten Cianjur. 

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

 
BAB II 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 2 

Program pembangunan daerah periode tahun 2005-2025 
dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah. 

 
Pasal 3 

(1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, 
berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa 
Barat, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan 
daerah. 

(2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat 
visi, misi dan program Bupati. 

(3) Periodisasi pembangunan jangka panjang daerah dibagi 
dalam tahapan pembangunan jangka menengah dengan 
tahun perencanaan yang disesuaikan dengan masa jabatan 
Bupati. 
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Pasal 4 

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan 
untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan 
daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir 
jabatannya, diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun 
pertama periode jabatan Bupati berikutnya. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama 
periode jabatan Bupati berikutnya. 

 
BAB III 

SISTEMATIKA 

Pasal 5 

Sistematika penyusunan RPJP Daerah adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 
BAB II :  GAMBARAN UMUM KABUPATEN CIANJUR 
BAB III : VISI DAN MISI 
BAB IV : ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS 

PEMBANGUNAN 
BAB V : PENUTUP. 

 
Pasal 6 

Isi beserta uraian RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 5 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 7 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan RPJP Daerah. 

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur 
lebih lanjut oleh Bupati. 
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BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini akan ditinjau kembali apabila dalam 
pelaksanaannya terdapat perubahan kebijakan dan/atau 
peraturan perundang-undangan yang memerlukan suatu 
penyelesaian atau suatu perubahan. 

 
 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini. 
 

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah. 
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Ditetapkan di Cianjur 
pada tanggal 22 November 2011 

BUPATI CIANJUR, 
 

Cap/ttd.- 

        
    
      TJETJEP MUCHTAR SOLEH 
 
 

 
    Diundangkan di Cianjur 
    pada tanggal 22 November 2011  

    SEKRETARIS DAERAH, 

 

 

    Drs. BACHRUDDIN ALI 
NIP. 19571231 198503 1 086 
 
LEMBARAN  DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 NOMOR  37 SERI D. 



  

 

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR 

NOMOR 09 TAHUN 2011 

TENTANG  

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2005 - 2025 

 
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perubahan pada arah dan kebijakan pembangunan telah berlangsung 
sejak era reformasi sepuluh tahun terakhir, yaitu berupa peningkatan peran 
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang dianggap paling 
sesuai dengan kepentingan daerahnya masing-masing. Semangat tersebut 
tertuang dalam UU Nomor 22 tahun 1999 yang diganti dengan UU Nomor 32 
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang disempurnakan lagi dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 sebagai dasar akan penyelenggaraan 
otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. 

Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan 
melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang 
dimiliki. Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan 
adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen 
masyarakat sebagai stakeholders. Hal ini merupakan wujud perencanaan 
pembangunan daerah yang memadukan antara perencanaan yang bersifat 
top-down dengan bottom-up. 

Seiring dengan hal tersebut, setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk 
mampu mengidentifikasi keunggulan komparatif (comparative advantages) 
yang dimilikinya. Keunggulan komparatif tersebut untuk selanjutnya 
diarahkan dan dipadukan, serta dikembangkan secara terencana, sehingga 
tercapai pengembangan daerah secara optimal, yang tercermin dari 
meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara luas melalui kesempatan 
kerja dan peluang berusaha, serta adanya insentif ekonomi yang 
menguntungkan bagi berbagai pelaku ekonomi. 

Dampak reformasi tersebut berpengaruh pula pada tatanan 
perencanaan pembangunan sehingga pada kurun waktu 1997-2004 
pemerintah belum dapat menyusun dokumen perencanaan, sebagaimana 
pada kurun waktu 1969-1997 pemerintah dengan baik telah memiliki 
rencana pembangunan nasional jangka panjang secara sistematis melalui 
tahapan lima tahunan. Pada kurun waktu 1997-2004 tersebut pemerintah 
dan pemerintahan daerah baru dapat menyusun kebijakan pembangunan 



  

 

yang dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional/Daerah dan 
selanjutnya digantikan oleh Rencana Strategis sebagai dokumen 
perencanaan yang menjabarkan rencana kerja pemerintah dan pemerintah 
daerah dalam jangka menengah 5 (lima) tahun. 

Berdasarkan kronologis di atas, untuk menjaga pembangunan 
berkelanjutan maka terbitlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang 
memerintahkan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka 
menengah dan jangka pendek. Diperjelas pelaksanaannya dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025. Selanjutnya  

dalam RPJP Nasional menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJP Nasional agar 
adanya acuan yang jelas baik substansi dan jangka waktu, sehingga adanya 
keterkaitan perencanaan pembangunan mulai dari Nasional, Provinsi dan 
Kabupaten/Kota. 

Menurut RPJP Nasional, pada akhir tahun 2025 diharapkan dapat 
terwujud sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara 
lain ditandai oleh sumber daya manusia yang berkarakter cerdas, tangguh, 
kompetitif, berakhlak mulia, kegiatan usaha yang berdaya saing antara lain 
ditandai oleh berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan daerah di 
tingkat nasional dan di luar negeri, sejalan dengan itu pertumbuhan 
ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai 
sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan 
setara dengan daerah berpendapatan menengah dengan tingkat 
pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah, 
pelayanan pendidikan yang berkualitas dengan pelaksanaan manajemen 
pendidikan yang sudah maju, peningkatan kualitas pendidikan secara 
kompetitif dan terpadu, pelayanan kesehatan yang berkualitas ditandai 
dengan meningkatnya pelayanan kesehatan pada semua akses dan 
pelayanan kesehatan yang dikekola secara profesional, terpadu, kompetitif.  

Selanjutnya menurut RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025 yang 
merupakan pedoman dalam penyusunan RPJPD Kabupaten dan Kota di 
seluruh Provinsi Jawa Barat, menyatakan bahwa arah dan strategi 
pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025 adalah 
terwujudnya masyarakat yang sehat, terwujudnya pendidikan yang 
berkualitas, terwujudnya perekonomian yang tangguh berbasis pada 
agribisnis, terwujudnya lingkungan hidup yang asri dan lestari, serta 
terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik. 

Untuk itulah Pemerintah Daerah berupaya menyusun Rencana RPJP 
Daerah Tahun 2005-2025 yang disusun selain mengacu pada RPJP Nasional 
dan Provinsi serta memperhatikan karakteristik dan potensi daerah yang 
diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan sebagai cerminan cita-



  

 

cita bersama yang akan dicapai yaitu terciptanya masyarakat daerah yang 
terlindungi, sehat, sejahtera, cerdas dan berkeadilan. Selanjutnya RPJP 
Daerah menjadi dasar bagi Bupati dan Wakil Bupati dalam membuat RPJM 
Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan 
Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati selama masa jabatan 5 (lima) 
Tahun. 

1.2. Pengertian 

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan 
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 
sampai dengan tahun 2025, sebagai upaya daerah merespon tuntutan 
penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas serta sinergis dengan RPJP 
Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Barat, yang diwujudkan dalam visi, misi dan 
arah dan prioritas pembangunan sebagai cerminan cita-cita bersama 
masyarakat Kabupaten Cianjur dalam kurun waktu mulai dari 2005 sampai 
dengan 2025. 

1.3. Maksud dan Tujuan  

RPJP Daerah Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan 
daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah berdasarkan 
kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata, serta aspirasi 
masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah. RPJP Daerah 
ditetapkan melalui Peraturan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) 
tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. 

RPJP Daerah Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan maksud untuk 
memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan 
pembangunan, dan pemberian pelayanan masyarakat serta sekaligus 
sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di daerah. Dengan 
demikian RPJP Daerah Tahun 2005-2025 merupakan pedoman umum bagi 
seluruh segenap aparatur Pemerintah Daerah, DPRD, Lembaga Sosial 
Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Dunia 
Pendidikan, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat serta seluruh unsur dan 
lapisan masyarakat di daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 
dalam kurun waktu dua puluh tahun. 

Dokumen RPJP Daerah ini memiliki tujuan, pertama, untuk 
mensinergikan perencanaan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun ke 
depan yang dimulai sejak Tahun 2005, sebagai bagian dari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dengan perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat 
dan Nasional yaitu untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman, 
bertaqwa, berakhlak mulia, beradab, demokratis, berkeadilan sosial, 
melindungi hak asasi manusia, dalam tatanan masyarakat yang mandiri, 
bebas, maju dan sejahtera lahir batin.  

 



  

 

Kedua, untuk mendukung koordinasi dan saling melengkapi antar 
pelaku pembangunan daerah yang menjamin terciptanya integrasi, 
sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi 
pemerintah daerah dan pusat, menjamin penggunaan sumber daya daerah 
secara efektif, efisien, berkeadilan, adil, transparan, akuntabel, partisipatif, 
berkeadilan sosial dan berkelanjutan, serta menjaga kesinambungan 
pembangunan di daerah. 

1.4. Pendekatan Dan Metodologi  

1.4.1. Alur Pikir Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Cianjur 2005-2025  

Seiring dengan berjalannya waktu pertambahan jumlah penduduk 
daerah diprediksikan akan meningkat yang puncaknya diperkirakan 
akan terjadi pada tahun 2025, kondisi ini harus diimbangi dengan 
penyediaan pangan, perumahan dan infrastruktur pendukungnya. 

Selain itu permasalahan yang harus dihadapi di masa yang akan 
datang adalah terjadinya kerusakan dan polusi lingkungan yang 
pada saat ini sudah mulai terjadi, dengan bertambahnya penduduk 
kebutuhan pangan juga akan semakin meningkat disamping 
kebutuhan lain yang dipasok oleh sektor industri serta 
meningkatnya kebutuhan akan sumberdaya alam untuk 
meningkatkan produksi seperti bahan bakar minyak dan sumber 
energi lain. Bahan bakar minyak ini digunakan selain untuk proses 
industrialisasi juga digunakan untuk kegiatan transportasi maupun 
konsumsi domestik 

Kabupaten Cianjur sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 
Provinsi Jawa Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan 
menghadapi hal yang sama di masa-masa yang akan datang, 
dengan melihat fakta dan kecenderungan yang ada, berbagai 
langkah harus ditempuh untuk tetap menjamin terlaksananya 
pembangunan pada masa yang akan datang dengan pencapaian 
tingkat kesejahteraan yang lebih baik, dan memiliki sinergi yang 
kuat dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Jawa Barat yang pada gilirannya akan mendukung pada 
pencapaian Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional yang 
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
serta untuk menjamin terlaksananya pembangunan daerah yang 
berkelanjutan. 

 

 

 

 

 



  

 

 

1.4.2. Tahapan Penyusunan RPJP Daerah 2005-2025 Tahapan penyusunan 
dokumen RPJP Daerah 

 mengikuti alur tahapan seperti digambarkan dalam Gambar 1.1 di 

bawah ini. 

 

Gambar 1.1   Tahapan Penyusunan RPJP Daerah 

 

1.5. Landasan Hukum 

RPJP Daerah disusun atas dasar : 

1. Landasan Idiil  Pancasila 

2. Landasan Konstitusional  UUD 1945 

3. Landasan Operasional Seluruh ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan  langsung dengan pembangunan nasional, 
yaitu : 

a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; 

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4010); 



  

 

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3699); 

d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

h. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

i. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

j. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran 



  

 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

m. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

o. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

p. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

q. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

r. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

s. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

t. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4833); 

u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 
tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 Nomor 
2 seri D) Jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan 



  

 

Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi 
Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 20 Seri D); 

v. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 
Jawa Barat 2005 - 2025; 

w. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
050/ 2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. 

1.6. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 

Kedudukan RPJP Daerah sebagai penjabaran dari RPJP Nasional dan RPJPD 
Provinsi Jawa Barat memiliki hubungan keterkaitan yang signifikan kerangka 
logis yang mendasari pengelolaan pembangunan daerah dalam proses 
mengimplementasikan kehendak masyarakat daerah dengan tetap 
memperhatikan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 
dan Rencana Tata Ruang Wilayah ((RTRW) Nasional dan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi Jawa Barat. 

Langkah perumusan dan penyusunan RPJP Daerah merupakan sistem 
perencanaan pembangunan yang terintegrasi sebagaimana amanat Undang 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan 
mengingat pada Undang Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai ilustrasi keterkaitan 
hubungannya dapat digambarkan pada Gambar 1.2. 



  

 

Gambar 1.2.  Hubungan RPJP Daerah dengan  

 Dokumen Perencanaan Lainnya 

1.7. Tata Urut  

RPJP Daerah Tahun 2005-2025 disusun dalam tata urut  sebagai berikut : 

Bab 1  Pendahuluan 

Yang memuat latar belakang, pengertian, maksud dan tujuan, 
pendekatan dan metodologi, landasan hukum, hubungan RPJP 
Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, serta tata urut. 
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Bab 2  Gambaran Umum Daerah  

Yang memuat penjelasan umum mengenai kondisi eksisting dalam 
setiap sektor pembangunan serta tantangan yang akan dihadapi 
selama 20 tahun ke depan. 

Bab 3 Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 

Yang memuat visi pembangunan daerah dan misi pembangunan 
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. 

Bab 4  Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 
2005-2025 

Yang memuat upaya-upaya pencapaian visi dan misi Daerah. 

Bab 5 Penutup. 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM DAERAH  

2.1. Keadaan Umum Daerah Saat Ini 

2.1.1. Sosial Budaya Dan Kehidupan Beragama 

Pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan terkait erat 
dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Kondisi 
kehidupan masyarakat dapat tercermin pada aspek kuantitas dan 
struktur umur penduduk serta kualitas penduduk, seperti 
pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. 

Sosial 

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial selama ini 
memperlihatkan kondisi yang belum menggembirakan terutama 
dalam penanggulangan masalah Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta masih belum terpenuhinya 
kebutuhan dasar para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 
(PPKS), yakni mereka yang termasuk kelompok kurang beruntung 
(orang miskin, anak-anak dan wanita korban tindak kekerasan, 
pekerja anak, orang dengan kemampuan berbeda fisik, kelompok 
rentan, dan kelompok marjinal lainnya). 

Budaya 

Pembangunan di bidang kebudayaan memberikan ruang yang luas 
bagi upaya pelestarian nilai-nilai luhur budaya Cianjur, serta 
memberikan ruang yang cukup luas juga bagi upaya pemanfaatan 
nilai-nilai luhur budaya lokal Cianjur untuk lebih mempersiapkan 



  

 

pembangunan manusia Cianjur yang berkualitas, dan siap berdaya 
saing tinggi dalam era globalisasi serta mampu beperan aktif dalam 
segala aspek pembangunan daerah. 

Walaupun  pembangunan bidang kebudayaan di Cianjur sudah 
lebih mengalami kemajuan, namun masih sangat disayangkan 
bahwa pembangunan kebudayaan ini masih berjalan dalam rel 
pelestarian seni tradisi saja. Artinya masih ada beberapa aspek 
kebudayaan, terutama tinggalan benda budaya yang masih kurang  
diperhatikan, serta aspek nilai-nilai luhur budaya lokal  yang 
berbentuk kearifan lokal yang dianggap kurang memiliki efek 
langsung terhadap pembangunan daerah. 

Pembangunan di bidang sosial budaya yang telah dilaksanakan 
terutama dalam rangka memelihara nilai-nilai budaya lokal yang 
sejak  lama menjadi ciri khas kebudayaan masyarakat Cianjur yang 
dikenal sebagai masyarakat religius, berbahasa Sunda halus, 
gotong royong, saling menghargai dan memiliki keterampilan bela 
diri lokal (Pencak Silat). 

Konsep pembangunan bidang sosial budaya tersebut dikukuhkan 
dalam bentuk pilar-pilar budaya, yang lebih dikenal dengan 3 pilar 
budaya yaitu : ngaos, mamaos dan maenpo. 

Ngaos yang bermakna membaca dan memahami Al-Quran, 
disamping dirasakan sebagai kewajiban harian oleh masyarakat 
Cianjur yang mayoritas umat Islam, juga telah dijadikan salah satu 
agenda utama pembangunan oleh pemerintah dan masyarakat; hal 
ini terlihat dari jumlah lembaga formal dan nonformal yang 
menangani/menyelenggarakan pendidikan baca tulis Al-Quran 
yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Lembaga-
lembaga dimaksud adalah Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA), 
Taman Kanak-kanak Al Qur’an (TKA), sekolah yang berbasis Islam 
dan pesantren-pesantren salafi. 

Mamaos merupakan budaya khas Cianjur yang mewadahi kesenian 
khas daerah khususnya seni musik klasik dan seni suara (Kacapi 
Suling dan Tembang Sunda). Budaya mamaos dinilai perlu dijaga 
dan dilestarikan karena pesan moral melalui sajian seni mamaos 
sarat dengan nilai-nilai akhlak mulia/etika, motivasi dan nilai-nilai 
yang harus dijaga dalam hidup bermasyarakat. Usaha-usaha yang 
dilakukan Pemerintah dalam memelihara dan melestarikan budaya 
ini adalah ditampilkannya seni ini dalam event-event formal, lomba 
mamaos antar sekolah dan mengapresiasi kelompok seni mamaos 
yang ada di masyarakat. 

Maenpo merupakan seni bela diri pencak silat, sebagai olah raga 
dan seni khas Indonesia. Eksistensi budaya ini di Cianjur cukup 
menggembirakan, terbukti dengan jumlah paguron (perguruan)  



  

 

pencak silat yang cukup banyak, yaitu mencapai 150 paguron 
(sekitar 30 paguron aktif rutin, selebihnya melakukan aktifitas yang 
bersifat insidental). Adanya prestasi pesilat Cianjur di tingkat 
provinsi bahkan nasional juga menjadi bukti eksistensi bela diri ini. 

Pemeliharaan, pengembangan dan pewarisan budaya maenpo 
dilakukan pemerintah dan masyarakat dengan diselenggarakannya 
berbagai event (perlombaan-pertandingan), dijadikannya sebagai 
salah satu kegiatan Ekstra Kurikuler di sekolah-sekolah mulai 
jenjang SD sampai dengan SMA/K dan senantiasa engikutsertakan/ 
mengikuti berbagai event di tingkat Provinsi/ Nasional. 

Kehidupan Beragama 

Mayoritas penduduk daerah beragama Islam. Selain agama Islam, 
berkembang juga agama Kristen katolik, Kristen Protestan,  Hindu, 
dan Budha. Kerukunan hidup inter dan antarumat beragama di 
daerah dalam kondisi baik dan terkendali. Cianjur terkenal dengan 
sebutan kota Santri. Hal ini ditandai dengan banyaknya pesantren 
dan majelis-majelis taklim tumbuh berkembang dengan baik. 
Akhir-akhir ini dikarenakan adanya infiltrasi budaya asing terutama 
dari budaya barat mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai-nilai 
budaya dan sosial keagamaan, terutama generasi mudanya. Untuk 
mengatasi hal tersebut, maka digalakkan kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan untuk mendorong berkembangnya kualitas 
kehidupan beragama baik oleh individu maupun kelompok 
masyarakat.  

Masyarakat Cianjur mendukung terlaksananya Gerakan 
Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah (Gerbang 
Marhamah) pada semua sektor yang memfasilitasi 
terselenggaranya dialog inter dan antar umat beragama, 
meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan dan pembinaan umat 
di masjid-masjid dan sarana keagamaan lainnya, 
menyelenggarakan MTQ, mempererat kerjasama pemerintah dan 
para pemeluk agama dalam pembinaan umat dan mendorong 
peran serta umat dalam pembangunan, meningkatkan mutu dan 
efektifitas pelayanan ibadah haji, memberikan bantuan stimulan 
kepada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan dan 
mengembangkan peran serta aktif pondok pesantren dalam 
kegiatan pembangunan. Selain itu, kehidupan keagamaan di 
daerah dalam 5 tahun ini berkembang cukup dinamis dalam 
suasana yang aman damai dan penuh toleransi. Kerukunan hidup 
beragama terpelihara dengan baik berkat intensitas silaturahmi, 
baik inter umat beragama dan antar umat beragama maupun 
antara umat beragama dengan pemerintah. Walaupun demikian, 
nilai-nilai baik yang diamanatkan Gerbang Marhamah secara 



  

 

kualitatif dan kuantitatif memang belum sampai kepada tujuan dan 
sasaran yang dicita-citakan. 

Kesadaran melaksanakan ajaran agama dalam masyarakat tampak 
beragam. Pada sebagian masyarakat, kehidupan beragama belum 
menggambarkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai agama 
yang dianutnya. Kehidupan beragama pada masyarakat itu masih 
pada tataran simbol-simbol keagamaan dan belum pada substansi 
nilai-nilai ajaran agama. Akan tetapi ada pula sebagian masyarakat 
yang kehidupannya sudah mendekati, bahkan sesuai dengan 
ajaran agama. Dengan demikian telah tumbuh kesadaran yang 
kuat di kalangan pemuka agama untuk membangun harmoni sosial 
dan hubungan internal dan antar umat beragama yang aman, 
damai, dan saling menghargai. Namun upaya membangun 
kerukunan intern dan antar umat beragama belum perlu terus 
menerus dilakukan demi lebih terjamin stabilitas  masyarakat. 
Sementara itu, ajaran agama mengenai etos kerja, penghargaan 
pada prestasi dan dorongan mencapai kemajuan  belum bisa 
diwujudkan sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan 
masyarakat untuk membangun. Selain itu pesan-pesan moral 
agama belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Kependudukan  

Upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di daerah 
masih menemukan banyak kendala. Hal ini dapat dilihat dari 
indikator laju pertumbuhan penduduk yang berfluktuasi dalam 
rentang 2003-2008. Walaupun demikian upaya pengendalian laju 
pertumbuhan penduduk ini masih menunjukkan indikasi menuju 
arah yang baik, dimana LPP daerah tahun 2007 sebesar 1,13% yang 
masih berada di bawah angka LPP Jawa Barat sebesar 1,83%, 
namun angka ini kembali meningkat pada  tahun 2008 menjadi 
1,47%. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat 
merupakan salah satu indikasi lemahnya program pengendalian 
pertambahan penduduk.  

Program Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk menekan 
laju pertumbuhan penduduk  merupakan  upaya meningkatkan 
kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia 
perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan 
keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan 
keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Pada tahun 2009 Pasangan 
Usia Subur (PUS) di daerah sebanyak 492.389 jiwa dengan 
komposisi  PUS dengan usia di bawah  20 tahun sebanyak 29.956 
jiwa (6,08%), PUS dengan usia antara 20 sampai 30 tahun sebanyak 
193.808 jiwa (39,36%),  dan PUS dengan usia di atas  30 tahun 



  

 

sebanyak 268.625 jiwa (54%). Dari jumlah tersebut hanya 67,98% 
atau sebanyak 334.728 PUS  yang menjadi  peserta Keluarga 
Berencana.  

Pembangunan Sumber Daya Manusia 

Upaya membangun kualitas manusia menjadi perhatian penting, 
terbukti dengan ditetapkannya visi dan misi pemerintah daerah 
yang pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan Indeks 
Pembangunan Manusia. Krisis moneter yang mulai terjadi pada 
tahun 1996 sangat memberikan dampak yang cukup besar 
terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dunia pendidikan. 
Pengaruh krisis tersebut dapat dilihat pada indikator  kualitas 
kehidupan masyarakat yang ditunjukkan oleh lambatnya 
peningkatan Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, Indeks 
Daya Beli (IDB) masyarakat sehingga mengakibatkan lambatnya 
peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara 
cukup mencolok.   

Hingga tahun 2008, IPM daerah mencapai sebesar 68,68, 
sementara pada tahun 2003 baru mencapai 65,58. Indeks 
Pendidikan pada tahun 2003 yang mencapai 77,66 telah meningkat 
pada nilai yang cukup baik, yaitu 80,48 pda tahun 2008. Indeks 
Kesehatan juga mengalami peningkatan cukup baik, dari tahun 
2003 yang baru mencapai 66,00 menjadi 69,42 pada tahun 2008. 
Sementara peningkatan Indeks Daya Beli belum menunjukkan 
peningkatan dan capaian yang menggembirakan dari angka 53,09 
pada tahun 2003 menjadi 56,25 pada tahun 2008. 

Pendidikan 

Perkembangan dunia pendidikan di daerah saat ini perlahan-lahan 
mulai membaik. Hal ini jelas terlihat apabila kita membandingkan 
indeks pendidikan daerah tahun 2001 dengan tahun 2008. Pada 
tahun 2001, Indeks Pendidikan sebesar 66,33. Sedangkan pada 
tahun 2008 menjadi 80,48. Demikian halnya dengan angka melek 
huruf yang meningkat dari 96,51 pada tahun 2004 menjadi 97,66 
pada tahun 2008.  

Seiring dengan itu, rata-rata lama sekolah (rate of year schooling) 
meningkat dari 6,42 pada tahun 2004 menjadi 6,92 pada tahun 
2008. Seiring dengan itu pula, angka partisipasi kasar (APK) untuk 
berbagai jenjang pendidikan juga mengalami peningkatan yang 
cukup berarti. Jelasnya, APK untuk tingkat SD/MI meningkat dari 
103,3 persen pada tahun 2006 menjadi 106,57 pada tahun 2009. 
Sementara APK untuk tingkat SMP meningkat dari 77,49 pada 
tahun 2006 menjadi 85,35 pada tahun 2009. Untuk jenjang lebih 
atasnya, APK SLTA meningkat dari 28,03 persen pada tahun 2006 
menjadi 35,14 pada tahun 2009.   



  

 

Namun dibalik keberhasilan itu semua, ternyata tidak sedikit 
masalah dan tantangan yang dihadapi. Masih terbatasnya sarana 
pendidikan yang bisa diakses masyarakat, terutama masyarakat 
dari kalangan tidak mampu yang berdomisili di daerah pinggiran, 
disamping masih banyaknya sekolah yang rusak karena belum 
tertangani pada periode pembangunan pendidikan tahap 
sebelumnya, adalah persoalan krusial tersendiri yang selama ini 
dirasakan sangat menghambat upaya peningkatan pemerataan 
dan peningkatan akses dalam pembangunan pendidikan, termasuk 
peningkatan akses dan kesempatan dalam rangka sukses Wajar 
Dikdas 9 tahun. Kondisi tersebut diperparah oleh ketersediaan  
guru yang distribusinya juga belum merata, disamping menyangkut 
persoalan kualitas, kualifikasi maupun relevansinya. Dampak lebih 
jauhnya, masalah disparitas pencapaian pendidikan antarkelompok 
masyarakat menjadi sulit untuk bisa dihindari. 

Kesehatan 

Status kesehatan masyarakat daerah masih rendah, hal ini ditandai 
antara lain dengan, Umur Harapan Hidup (UHH)  yang  pada tahun 
2008 di daerah mencapai 66,65, angka ini masih di bawah UHH 
Jawa Barat yaitu 67,8. Demikian juga dengan Angka Kematian Bayi 
(AKB) dan Angka Kematian Balita (Akaba) yang mencapai 46,75 per 
1000 kelahiran hidup dan 14,44 per 1000 kelahiran hidup. Angka-
angka ini pun masih jauh di atas Jawa Barat yaitu masing-masing 
sebesar 38,51 per 1000 kelahiran hidup dan 11,09 per 1000 
kelahiran hidup. Salah satu faktor penyebab kondisi di atas adalah 
masih terbatasnya sarana prasarana kesehatan di daerah dan 
faktor perilaku dan budaya (tradisi) menggunakan jasa non medis 
(misal dukun beranak) dalam pelayanan kesehatan. 

Berdasarkan standar sarana prasarana dari Departemen 
Kesehatan, satu rumah sakit melayani 500.000 penduduk, sehingga 
idealnya di daerah harus tersedia 4 (empat) rumah sakit (tipe 
B,C,D) untuk melayani sekitar 2.211.138 jiwa penduduk, sementara 
di daerah baru tersedia 2 (dua) rumah sakit sehingga saat ini masih 
kekurangan 2 (dua) rumah sakit. Untuk kebutuhan dokter, daerah 
masih memerlukan sekitar 800 dokter untuk melayani seluruh 
penduduk, karena berdasarkan standar  1 dokter harus melayani 
2.500 penduduk, sementara yang tersedia sekarang baru 200 
orang dokter. Kebutuhan bidan di daerah adalah sebanyak 1.000  
orang bidan, sementara  yang ada sekarang baru mencapai 500 
bidan. Demikian pula dengan kebutuhan perawat yang masih 
mengalami kekurangan sebanyak 1.700 orang perawat, karena 
seharusnya 1 (satu) orang perawat melayani 1.000 penduduk, 
sehingga 2.200 perawat seyogyanya tersedia untuk melayani 
seluruh penduduk daerah. 



  

 

Penyediaan sarana kesehatan telah terdistribusi  di seluruh wilayah 
daerah diantaranya dibangunnya Rumah Sakit, Puskesmas, 
Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Posyandu 
dan Pelayanan kesehatan swasta. Demikian juga adanya mobil 
berupa Puskesmas Keliling di setiap Puskesmas dimaksudkan untuk 
meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan 
kesehatan.  Rumah Sakit di daerah terdiri dan 2 RSU Pemerintah, 
dan 1 RS Bersalin Swasta. Puskesmas sebanyak 45 buah yang 
tersebar di 32 Kecamatan. Diantara 45 Puskesmas tersebut, ada 8 
Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatologi Dasar (PONED) 
untuk menangani kasus kegawatdaruratan pada ibu dan bayi, 
meskipun juga dapat dipergunakan untuk Puskesmas rawat inap 
pasien dengan penyakit umum.   Namun demikian, rasio 
Puskesmas dengan  jumlah penduduk saat ini masih jauh dan ideal, 
baru mencapai 1 : 47.223 jiwa, sementara ratio idealnya adalah 1 : 
30.000 Jiwa. Demikian halnya dengan jumlah Rumah Sakit yang 
ada, sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya belum mencapal 
angka ideal, baru berjumlah dua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit 
Umum Kelas B Cianjur  dan Rumah Sakit Cimacan. 

Pemberdayaan Perempuan 

Keberdayaan perempuan di daerah telah menunjukkan 
peningkatan. Hal ini  terlihat dari peningkatan peran dan 
kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Namun 
begitu peningkatan tersebut belum sesuai  yang diharapkan  yaitu 
terwujudnya keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-
laki dalam hak dan kesempatan dalam berpartisipasi dan 
menikmati hasil pembangunan. Salah satu indikator 
pemberdayaan perempuan adalah rasio antara anak perempuan 
terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar, lanjutan dan 
tinggi, yang diukur melalui rasio antara Angka Partisipasi Murni 
(APM) anak perempuan terhadap anak laki-laki. Di daerah, pada 
tahun 2009 rasio dimaksud mencapai angka lebih dari 1 (untuk 
rasio APM pendidikan tingkat dasar),  hal ini menunjukkan bahwa 
partisipasi anak perempuan dalam bersekolah  lebih baik dari pada 
anak laki-laki. Kemudian, angka melek huruf perempuan usia 15 
tahun ke atas mencapai 98,66 %, sementara itu proporsi kursi di 
lembaga legislatif yang diduduki perempuan mencapai 18%. 

Pemuda dan  Olahraga 

Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga di Cianjur sampai  
saat ini belum dilakukan secara komprehensif  dan sistemik, hal ini 
terlihat dari  belum adanya program pembinaan kepemudaaan dan 
olahraga yang secara terstruktur dan terukur dapat 
mengoptimalkan potensi dan peran para pemuda sebagai bagian 



  

 

penting dalam proses  pembangunan. Organisasi kepemudaan 
sebagai salah satu wadah para pemuda untuk mengekspresikan 
potensinya berjumlah cukup banyak, namun demikian belum 
dikelola dan diberdayakan secara profesional dan optimal. 

Program peningkatan kualitas para pemuda (pendidikan, 
keterampilan dan akhlak) dirasakan belum cukup dibandingkan 
dengan potensi dan tantangan yang dihadapi para pemuda di era 
globalisasi sekarang ini. Pengadaan sarana dan prasarana yang 
diperlukan untuk pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga 
masih sangat kurang dibandingkan tingkat kebutuhan yang terus 
meningkat. 

2.1.2. Ekonomi 

Perekonomian Daerah 

Pertumbuhan ekonomi daerah yang  diukur berdasarkan kenaikan 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam kurun waktu 2005 
sampai dengan 2009 mengalami  pertumbuhan rata rata 3,92%. 
Pertumbuhan tersebut didukung oleh peningkatan sektor produksi 
dan investasi. Rata - rata peningkatan investasi pertahun sebesar  
15%.  Lapangan usaha pertanian, peternakan dan perikanan, masih 
tetap menjadi andalan dalam memberikan sumbangan terbesar 
terhadap struktur PDRB daerah pada tahun 2008 yaitu rata rata 
44,47%, walaupun kecenderungan pertumbuhannya mengalami 
perlambatan dari tahun ke tahun.  Disusul oleh sektor 
perdagangan dan jasa, masing-masing sebesar 26,31% dan 9,84%  
dimana kecenderungan pertumbuhannya mengalami peningkatan. 
Namun demikian pada tahun 2009 daerah dihadapkan pada 
kondisi di mana lapangan usaha  pengolahan dan perdagangan 
mengalami  penurunan terimbas oleh krisis global dan kondisi 
internal.  

Investasi maupun konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan 
sebagai akibat dari imbas krisis keuangan global yang terjadi pada 
tahun 2008, yang mengakibatkan kenaikan harga komoditi pangan 
dan peranan investasi menurun. Kondisi tersebut diperparah lagi 
oleh rusaknya infrastruktur khususnya jaringan jalan yang ditandai 
menurunnya jalan mantap, baik disebabkan oleh akibat bencana 
alam tahun 2008 maupun kurangnya alokasi dana pemeliharan 
pada dua tahun terakhir yang berakibat pada terhambatnya arus 
barang. Sejumlah permasalahan yang menghambat perkembangan 
sektor produksi antara lain kondisi tidak kondusifnya lingkungan 
usaha, serta lemahnya infrastruktur wilayah ‘jaringan jalan’  dalam 
mendukung peningkatan efisiensi distribusi.  



  

 

Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah dalam memperbaiki 
kondisi lingkungan usaha antara lain melalui kebijakan 
kelembagaan pembentukan pelayanan perijinan satu atap untuk 
memangkas praktik ekonomi biaya tinggi. Namun demikian 
sejumlah permasalahan seperti praktik kolusi, korupsi, dan 
nepotisme masih rentan terjadi. Kondisi kinerja perekonomian 
tersebut belum mampu memulihkan kondisi ekonomi ke tingkat 
yang diharapkan.  

Ketenagakerjaan 

Komposisi penduduk berdasarkan umur di daerah menunjukkan 
bahwa jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari jumlah 
penduduk yang non produktif. Hal tersebut merupakan potensi 
yang baik bagi pembangunan daerah. Walaupun demikian, jika 
dinilai berdasarkan tingkat pendidikannya di mana 52,37%  
berpendidikan  SD/MI, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas 
angkatan kerja yang bekerja di daerah masih rendah. 
Permasalahan lain yang dihadapi saat ini adalah belum terbukanya 
kesempatan kerja yang luas bagi angkatan kerja yang masih 
mencari pekerjaan di wilayahnya masing-masing. Lapangan kerja 
yang ada tidak dapat menyerap seluruh pencari kerja yang ada. 

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah  

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) 
memegang peranan yang nyata dalam menggerakkan sektor rill.  
Dari sisi jumlah, lembaga Koperasi yang ada di daerah terus 
mengalami peningkatan dari 1.116 Koperasi  menjadi 1.242 
Koperasi pada Tahun 2009. Sedangkan jumlah UMKM tahun 2009 
sejumlah 60.308 UMKM yang didominasi oleh usaha skala rumah 
tangga. Meningkatnya jumlah KUMKM mengindikasikan aktivitas 
ekonomi rill masyarakat masih kuat. Permasalahan klasik yang 
menghambat pertumbuhan usaha KUMKM adalah akses 
permodalan, kapasitas sumber daya manusia, dan pemasaran 
produk. Kesulitan dalam akses permodalan sebagai akibat 
manajemen usaha skala rumah tangga yang belum bankable. 
Sedangkan persoalan kapasitas sumber daya manusia adalah 
minimnya jiwa wirausaha. Persoalan pemasaran masih perlu 
fasilitasi pemerintah, baik dalam event promosi dagang, maupun 
pola kemitraan dengan pengusaha besar.   

Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan 

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi daerah 
sangat dominan, indikatornya adalah kontribusi sektor pertanian 
terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2005 
sebesar 49,31 % dari total PDRB, demikian pula tahun tahun 
sesudahnya masih tetap memberikan kontribusi rata rata di atas 



  

 

45%.  Komoditas padi yang diusahakan telah mencapai 
swasembada padi dengan rata rata produksi 625.000 ton per 
tahun, dengan surplus kebutuhan telah mencapai 40%. Potensi 
luas lahan kering yang mendominasi Cianjur Selatan kurang lebih 
40.830 Ha belum dapat diusahakan secara optimal dengan 
tanaman prospektif. Beberapa tanaman prospektif antara lain 
tanaman yang mempunyai kaitan hulu - hilir dengan industri pakan 
ternak dan ikan seperti jagung dan kedelai belum diusahakan 
secara meluas.   

Usaha bidang peternakan telah memberikan sumbangan besar 
pula dalam sektor pertanian ini yang dicirikan dengan produksi 
Sapi potong mencapai rata rata 22.272 ekor per tahun, domba dan 
kambing  mencapai 344.865 ekor pertahun, Ayam ras pedaging 
dan petelur mencapai 4.776.695 ekor dan 1.076.249 ekor.  

Potensi perikanan ditunjukkan dengan adanya usaha budidaya di 
Kolam Air Tenang (KAT), Kolam Air Deras (KAD), Mina Padi, 
Karamba dan Jaring Apung serta usaha pembenihan.   Produksi 
perikanan dari usaha KAT,  dan Jaring Terapung kecendrungannya 
meningkat seiring dengan meningkatnya lahan areal budidaya. 
Tetapi  tidak demikian halnya dengan produksi dari usaha budidaya 
pada KAD. Produksi ikan air tawar merupakan ikan konsumsi 
seperti Nila, Mas, Lele, dan Patin telah mencapai total produksi 
39.390,74 ton.  Sedangkan produksi ikan hias menunjukan 
peningkatan yang sangat  pesat.  Dalam kurun waktu 2005–2008, 
produksi ikan Koi mencapai kenaikan sebesar 99%. Potensi yang 
besar ini perlu terus dipertahankan mengingat jenis ikan ini 
merupakan ikan komersial dan pemiliki pangsa pasar yang luas. 
Demikian pula potensi pembenihan daerah berkembang cukup 
baik dimana ditandai dengan adanya peningkatan produksi benih 
beberapa jenis ikan rata-rata sebesar 36%. Selain untuk memenuhi 
kebutuhan lokal, daerah juga menjadi pemasok benih ikan ke 
daerah lain. 

Sementara produksi ikan hasil tangkapan laut masih rendah yaitu 
rata- rata 324 ton  per tahun,  dan tidak seluruhnya merupakan 
ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Rendahnya investasi 
sarana dan prasarana pendukung nelayan menyebabkan daya 
jangkau dan kapasitas penangkapan terbatas. Persoalan 
penyediaan tempat pelabuhan pendaratan ikan (PPI) dan kapasitas 
perahu, masih merupakan kendala pengembangan yang dihadapi, 
disamping derasnya ombak pantai menyulitkan pemilihan lokasi 
pelabuhan yang layak untuk ditambat perahu bobot besar.  Selain 
itu, budaya masyarakat setempat bukanlah budaya nelayan.  Mata 
pencaharian utamanya adalah sebagai petani. Budidaya rumput 
laut yang telah dirintis sejak tahun 2005 masih belum dapat 



  

 

diusahakan secara luas oleh masyarakat, padahal termasuk 
komoditi prospektif kaitannya dengan industri kosmetik dan 
makanan. 

Kehutanan dan Perkebunan 

Produksi komoditas hasil hutan mengalami kecenderungan 
menurun. Tingginya konsumsi kayu dibandingkan  pasokan kayu 
dari luar Pulau Jawa telah membawa dampak terhadap 
meningkatnya konsumsi kayu lokal dan perusakan hutan, 
sementara eskalasi penanaman kembali benih kayu tidak 
sebanding dengan penebangan telah mengakibatkan menurunya 
hasil hutan dan kualitas hutan dalam kurun waktu tiga tahun 
terakhir, yang dicirikan menurunya kuantitas tegakan kayu.  
Namun demikian potensi luas kehutanan ini tetap prospektif, 
karena hampir 60% dari total luas wilayah Kabupaten berupa 
hutan, termasuk didalamnya luas Kawasan Peruntukan Hutan 
Produksi seluas 63.440,91 Ha yang diusahakan oleh Perhutani. 
Reboisasi dan penghijauan masih tetap difasilitasi oleh pemerintah 
dalam rangka menjaga kelestarian. 

Komoditas unggulan tanaman perkebunan meliputi teh, kelapa, 
karet, cengkeh dan kopi. Menurut data lima tahun terakhir telah 
mencapai rata rata produksi 273.285,707 ton Teh per tahun, 
Kelapa mencapai 1.261,91 ton, Karet mencapai 503, 73 ton, 
Cengkeh 50,22 ton, dan Kopi mencapai 124, 48 ton. Luas potensi 
lahan perkebunan sebesar 30.399,00 Ha belum dapat digarap 
secara optimal. Persoalan yang masih melingkupi usaha 
perkebunan antara lain menurunnya kapasitas usaha Perusahaan 
Perkebunan Swasta yang menyebabkan lahan terlantar dan 
diserobot oleh pihak yang tidak berhak.  

Perdagangan  

Kegiatan  perdagangan mampu memberikan kontribusi yang cukup 
besar  terhadap nilai PDRB daerah yaitu sebesar 18% dari total 
PDRB.  Berdasarkan kelompok barang dan jasa sampai dengan awal 
2007, jumlah perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan di 
daerah berjumlah 10.872 perusahaan, yang terdiri dari 116 unit 
merupakan perusahaan besar, 1.488 unit perusahaan menengah, 
dan 9.268 unit perusahaan kecil serta tenaga kerja yang dapat 
terserap kedalamnya sebanyak 33.088 orang. Walaupun 
mempunyai peranan yang besar dalam perekonomian, 
perkembangan kegiatan perdagangan belum merata di seluruh 
wilayah. Sistem perdagangan diarahkan untuk pendistribusian 
barang, namun karena akses transportasi yang masih rendah serta 
minimnya sarana dan prasarana perdagangan menyebabkan 
kegiatan perdagangan di wilayah selatan maupun tengah sedikit 



  

 

terhambat dibandingkan dengan kegiatan perdagangan di wilayah 
utara yang relatif lebih maju dilihat dari infrastrukturnya. Orientasi 
pasar produk-produk daerah telah diarahkan menjangkau pasar di 
luar daerah, baik untuk tujuan eksport maupun antar wilayah. 
Namun masih lemahnya promosi pemasaran dan kesediaan akses 
informasi pasar menyebabkan produk-produk daerah ini belum 
dapat diserap pasar secara luas. Selain itu juga teknologi 
pengolahan produk-produk daerah belum berkembang baik 
sehingga kalah bersaing dengan produk dari luar.   

Perindustrian  

Peranan sektor industri dalam pembentukan PDRB daerah masih 
rendah hanya sebesar 2,83% pada tahun 2008 namun rata-rata 
pertumbuhan setiap tahunnya lebih besar dari laju pertumbuhan 
ekonomi yaitu rata-rata sebesar 5,41%.  Jenis industri yang ada di 
daerah didominasi oleh industri kecil dan menengah. Sampai  
tahun 2008 tercatat industri kecil menengah yang ada di daerah 
sebanyak 19.216 Unit Usaha yang menyerap  tenaga kerja 
sebanyak 59.826 orang, dengan Nilai Investasi sebesar 
Rp.399.445.303.123,- yang terdiri dari Industri Formal sebanyak 
1.050 Unit Usaha, yang menyerap  tenaga kerja sebanyak 13.117 
orang, dengan nilai Investasi sebanyak Rp. 64.990303.123,- dan 
Industri Non Formal sebanyak 18.166 Unit Usaha yang menyerap 
Tenaga Kerja sebanyak 46.709 orang, dengan nilai Investasi 
sebesar Rp. 334.465.000.000,-. Besarnya potensi industri kecil dan 
menengah membutuhkan perhatian yang lebih besar dari 
pemerintah karena jenis industri ini mampu bertahan dari 
terjangan krisis ekonomi. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam 
pengembangan industri kecil dan menengah di daerah adalah 
masih lemahnya sumberdaya manusia yang bergerak di kegiatan 
industri kecil dan menengah, kualitas dan kuantitas produksi yang 
tidak stabil, rendahnya daya saing produk, rendah kemitraan 
antara industri besar dan industri kecil dan menengah, dan 
pemasaran produk yang masih terbatas.    

Investasi  

Dalam konteks pembangunan daerah investasi memegang peran 
penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Iklim investasi 
juga dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi suatu daerah. Kondisi 
inilah yang mampu menggerakan sektor swasta untuk ikut serta 
dalam menggerakan roda ekonomi. Secara umum investasi akan 
masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut 
terhadap investasi, dan adanya iklim investasi yang kondusif.  

Perkembangan investasi di daerah berupa Penanaman Modal 
Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri PMA/PMDN (menurut data 



  

 

dari BKPPMD Provinsi Jawa Barat), sejak tahun 2006 hingga tahun 
2008 sebanyak 14 perusahaan, terdiri dari 11 perusahaan PMA dan 
3 Perusahaan PMDN dengan jenis usaha yang paling diminati 
adalah Pertanian Holtikultura dan Peternakan. Adapun nilai total 
investasi sebesar Rp. 222.604.906.539 yang terdiri dari Nilai 
investasi PMA sebesar Rp. 186.273.000.000 dan nilai investasi 
PMDN sebesar Rp.36.331.906.539. Peranan investasi terhadap 
pembentukan PDRB daerah Tahun 2005 sebesar 15,13% 
sedangkan tahun 2006 investasi memberikan kontribusi sebesar 
15,10%. Alokasi investasi terbesar dari sektor perdagangan, hotel 
dan restoran. Beberapa hal yang menjadi penyebab rendahnya 
investasi di daerah antara lain yaitu kurangnya permodalan bagi 
usaha kecil dan menengah, rendahnya minat investasi baik dari 
dalam maupun luar negeri, belum adanya jaminan dari pemerintah 
daerah baik dari sisi hukum maupun penyelenggaraannya yang 
dapat menumbuhkan perekonomian daerah, dan juga belum 
tersedianya lembaga pelayanan investasi yang memberikan 
kemudahan para calon investor.  

2.1.3. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang meliputi sarana dan prasarana 
transportasi, sumberdaya air dan irigasi, telekomunikasi, listrik dan 
energi serta sarana dan prasarana permukiman memiliki peran 
yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat 
baik di bidang perekonomian maupun di bidang kehidupan sosial 
masyarakat. Namun kondisi sarana prasarana secara umum baik 
kualitas maupun kuantitas cakupan pelayanannya di wilayah 
daerah masih terbilang rendah. 

Jalan  

Prasarana jalan yang terdapat di wilayah daerah sepanjang 
6.262,97 km, terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan 
kabupaten, jalan desa dan jalan non status. Jalan nasional memiliki 
panjang 63,66 km terdiri dari sistem jaringan jalan arteri primer 
sepanjang  36,86 km dan jaringan jalan kolektor primer (K-1) 
sepanjang 26,80 km seluruhnya dalam kondisi baik. Jaringan jalan 
provinsi terdiri dari sistem jaringan jalan kolektor primer (K-2) 
sepanjang 178,16 km  dengan kondisi baik/sedang 80%. Jalan non 
status yang merupakan jaringan jalan kolektor yang belum 
memiliki status yang menghubungkan wilayah Cianjur selatan 
dengan kabupaten Garut dan Kabupaten Sukabumi sepanjang 
96,60 km yang saat ini penanganannya dilakukan oleh pemerintah 
pusat dan provinsi dengan kondisi baik/sedang 60%. Jalan 
kabupaten terdiri dari sistem jaringan jalan lokal primer dan sistem 
jaringan jalan sekunder. Jalan Desa merupakan jalan umum yang 



  

 

menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam 
desa serta jalan lingkungan. Jalan kabupaten dan jalan desa yang 
penyelenggaranya merupakan kewenangan pemerintah 
kabupaten. Pada tahun 2009 dari panjang jalan kabupaten 
1.290,55 km kondisi jalan mantap mencapai 52,49%  sedangkan 
untuk jembatan dari 502 buah kondisi mantap mencapai 89,97%. 
Untuk jalan desa yang panjangnya 4.634 km, kondisi jalan 
mantapnya pada tahun 2009 baru mencapai 3,07%.  

Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan 
kesejahteraan masyarakat baik secara perekonomian maupun 
kehidupan sosial karena jalan memiliki peranan yang sangat 
penting untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi 
masyarakat, pendidikan, kesehatan dan kehidupan sosial 
masyarakat. Masih terdapat daerah-daerah pusat-pusat produksi 
pertanian/perkebunan yang belum dapat terlayani oleh jaringan 
jalan yang baik sehingga hal ini juga menghambat tingkat 
produktifitas hasil pertanian/perkebunan. Selain dari pada itu 
dengan sering terjadinya bencana alam pada ruas-ruas jalan 
kabupaten dan desa juga meyebabkan beberapa ruas jalan 
mengalami kerusakan sebelum waktunya. 

Pengairan/Irigasi 

Secara garis besar  pengelolaan Daerah Irigasi  di daerah terdiri 
atas 3 bagian yaitu  Irigasi Teknis (Irigasi Pemerintah) Irigasi Semi 
Teknis (Irigasi PIK) dan Irigasi Non Teknis (Irigasi Pedesaan). Dalam 
pengelolaan dan pengembangan jaringan Irigasi di daerah telah 
terbentuk Komisi Irigasi, sehingga Komisi Irigasi dapat berperan 
dalam penetapan jumlah pola dan tata tanam, pembagian air, 
pemberian air, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan 
irigasi. 

Berdasarkan data daerah irigasi (DI) di daerah, terdapat 641 DI 
mengairi lahan persawahan dengan luas areal 70.209 ha. Daerah 
irigasi tersebut terdiri dari irigasi pemerintah sebanyak 22 DI 
meliputi luas areal persawahan 24.587 ha dan irigasi non 
pemerintah (irigasi perdesaan) sebanyak 619 DI dengan luas areal 
persawahan 46.524 ha. Berdasarkan wewenang pengelolaannya, 
irigasi pemerintah tersebut terdiri dari irigasi pemerintah pusat 
sebanyak 1 buah DI memiliki jaringan irigasi primer sepanjang 
59,4km dengan luas areal persawahan 5.484 ha, irigasi pemerintah 
propvinsi  sebanyak 6 DI, terdiri dari jaringan irigasi primer dan 
sekunder  sepanjang 100,551 km dengan luas areal persawahan 
7.487 ha, jaringan irigasi pemerintah kabupaten sebanyak 15 DI, 
terdiri dari jaringan irigasi primer dan sekunder  sepanjang 178,168 
km dengan luas areal persawahan 10.714 ha. Selain dari pada itu 



  

 

terdapat juga jaringan irigasi tersier yang pengelolaannya oleh P3A 
Mitra Cai. Adapun luas persawahan yang terdapat di wilayah 
daerah adalah 75.176 ha, dan yang mendapat pasokan air dari 
sistem irigasi seluas 70.209 ha, sedangkan sisanya merupakan 
persawahan tadah hujan. Dari keseluruhan jaringan irigasi yang 
dikelola oleh pemerintah daerah sepanjang 338,119km tersebut 
60%-nya berfungsi dengan baik terdiri dari jaringan irigasi primer, 
sekunder, dan tersier. 

Energi Listrik 

Di bidang energi listrik, permasalahan pokok yang dihadapi daerah 
antara lain semakin besarnya kesenjangan antara pasokan dan 
kebutuhan yang kondisinya semakin kritis terutama di wilayah 
Cianjur Selatan. Berdasarkan rasio jumlah kepala keluarga, rasio 
elektrifikasi daerah tahun 2009 baru mencapai 49,71%. Sedangkan 
jumlah pelanggan dan daya tersambung di wilayah kerja PLN 
Kabupaten Cianjur tahun 2008 adalah 324.367 unit pelanggan 
dengan daya tersambung 273.850.614 VA. Adapun program-
program peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa 
pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan antara lain 
dilakukan dengan perluasan jaringan transmisi dan distribusi yang 
telah ada; pemanfaatan energi baru dan terbarukan terutama 
untuk daerah di luar jangkauan pelayanan listrik PLN melalui 
program listrik masuk desa seperti pembangunan pembangkit 
listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga surya 
(PLTS), pembangkit listrik tenaga bio etanol. Untuk menopang 
kegiatan ekonomi dan kemajuan industri rumah tangga di setiap 
desa maka diperlukan pengembangan jaringan listrik perdesaan 
yang meliputi pembangunan gardu induk yang berfungsi untuk 
menaikkan daya khususnya untuk wilayah Cianjur bagian selatan; 
pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro sebagai 
alternatif untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik. 

Perumahan 

Berdasarkan data Indikator Makro daerah, rekapitulasi profil 
permukiman di daerah adalah sebagai berikut, jumlah penduduk 
2.211.138 jiwa, jumlah rumah tangga sebanyak 567.203 unit 
dengan kategori rumah tangga dengan luas lantai kurang dari 20 
m2 sebanyak 19.875 unit (3,51 %), luas lantai 20 – 49 m2 sebanyak 
280.695 unit (49,49%), luas lantai 50-99 m2 sebanyak 222.236 unit 
(39,18%), luas lantai 100-149 m2 sebanyak 33.880 unit (5,97%), 
serta rumah dengan luas tanah lebih dari 150 m2 sebanyak 10.517 
unit (1,85%). Realisasi pemugaran rumah sampai dengan tahun 
2008 adalah sebanyak 3.301 unit rumah. 

 



  

 

Prasarana Air Bersih 

Jumlah desa yang sudah dilayani air bersih sampai dengan tahun 
2009 adalah sebanyak 116 desa atau 38,03% dari target yang 
dicanangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah 
hingga tahun 2011 yaitu sebanyak 305 desa. Sedangkan jumlah 
penduduk yang terlayani air bersih adalah 156.600 jiwa atau 
19,02% dari target yang dicanangkan dalam rencana pembangunan 
jangka menengah  yaitu 823.500 jiwa. Program yang sedang 
dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah penggalian 
sumur bor, pipanisasi jaringan air bersih, pemanfaatan sumber 
mata air, pembangunan jaringan air bersih, dan pembangunan 
hidran umum. 

Prasarana Sanitasi Lingkungan 

Jumlah sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) baru mencapai 58,85% dari 
rencana pembangunan jangka menengah penyediaan sarana 
sanitasi permukiman daerah. 

Penduduk daerah menghasilkan timbulan sampah sebesar 350-400 
m3 per hari. Agar dapat mengatasi permasalahan persampahan, 
Pemerintah Daerah telah menyediakan 1 lokasi Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Pasir Sembung yang berlokasi di 
Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku yang dapat melayani 
pengangkutan sampah untuk masyarakat di Kecamatan Cilaku, 
Ciranjang, Karangtengah, Sukaluyu, Cianjur, Mande, Cugenang, 
Mande, Cugenang, Cipanas, dan Pacet. Pengumpulan sampah 
dilakukan di beberapa Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 
Sampah yang berlokasi di Kecamatan Cianjur (3 buah), Kecamatan 
Cipanas (1 unit), Kecamatan Karangtengah (1 unit). 

2.1.4. Pelayanan Umum, Perlindungan Sosial, Ketertiban dan 
Keamanan 

Hukum dan HAM 

Seiring dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 Tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi merupakan 
penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah. Semangat desentralisasi telah mendorong 
tumbuhnya akuntabilitas, keterampilan politik dan kepekaan 
pemerintah daerah terhadap peningkatan kebebasan, persamaan 
dan kesejahteraan masyarakat.  

Pembuatan aturan hukum, baik berupa peraturan daerah (Perda), 
Peraturan Bupati (Perbup), Keputusan Bupati (Kepbup), maupun 
produk hukum daerah lainnya dalam rangka menciptakan iklim 
yang kondusif bagi investasi sangat diperlukan dalam upaya 



  

 

mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis dan sejahtera di 
daerah.  

Dalam rangka fasilitasi dan pengaturan kegiatan pembangunan di 
daerah, telah dihasilkan berbagai peraturan dan keputusan. Jumlah 
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang 
ditetapkan dari tahun 2006 sampai dengan 2009 adalah sebagai 
berikut : (1) Peraturan Daerah sebanyak 12 buah pada tahun 2006, 
7 buah pada tahun 2007, 6 buah pada tahun 2008, dan 3 buah 
pada tahun 2009; (2) Peraturan  Bupati  sebanyak 28 buah pada 
tahun 2006, 22  buah pada tahun 2007, 19 buah pada tahun 2008, 
dan 55 buah pada tahun 2009; dan  (3) Keputusan Bupati  
sebanyak 338 buah pada tahun 2006, 225 buah pada tahun 2007, 
284 buah pada tahun 2008, dan 286 buah pada tahun 2009. 

Proses demokratisasi yang diselenggarakan di tingkat nasional 
ternyata mendorong penggantian berbagai aturan perundang-
undangan di tingkat nasional, yang berdampak terhadap 
perwujudan peraturan perundang-undangan daerah. Berbagai 
perundang-undangan  yang ditetapkan pemerintah pusat pada 
implementasinya mengalami berbagai kendala karena belum 
didukung oleh sistem hukum yang mapan, aparatur hukum yang 
berkualitas, serta prasarana dan sarana yang memadai. Sementara 
itu, kesadaran hukum masyarakat daerah masih belum sesuai 
dengan yang diharapkan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh masih 
adanya warga masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi 
peraturan daerah yang berlaku. 

Sedangkan dalam bidang Hak Azasi Manusia (HAM), Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya lebih meningkatkan kerja 
sama dengan pihak lembaga penegak hukum dalam upaya 
meningkatkan pemahaman tentang HAM.  Walaupun demikian, 
pemahaman masyarakat daerah tentang HAM masih rendah. Hal 
ini dapat ditunjukkan dengan masih banyaknya pelanggaran HAM 
yang terjadi serta warga yang menjadi korban pelanggaran HAM 
yang tidak terlindungi. 

Keamanan dan Ketertiban 

Perkembangan stabilitas keamanan dan ketertiban secara umum, 
di daerah relatif baik dan terjaga. Walaupun demikian, apabila 
dicermati lebih dalam ditemukan bahwa tingkat kejahatan di 
Cianjur relatif tinggi. Sampai akhir Tahun 2007 jenis pelanggaran 
tindak kejahatan yang terjadi sebanyak 752 kasus terdiri dari  
pelanggaran terhadap mata uang sebanyak 1 kasus, memalsu surat 
18 kasus, kesusilaan 18 kasus, perjudian 2 kasus, penculikan 9 
kasus, pembunuhan 6 kasus, penganiayaan 62 kasus, pencurian 
254 kasus, pemerasan 10 kasus, penggelapan 52 kasus, penipuan 



  

 

120 kasus, perusakan barang  7 kasus, narkotika 39 kasus, dan 
kejahatan lain-lain 154  kasus 

Pencurian merupakan jenis pelanggaran yang paling banyak terjadi 
yaitu sebesar 33.78 persen, di posisi ke dua dan ketiga secara 
berturut-turut yaitu : penipuan (15,96 persen) dan penganiayaan ( 
8,24 persen ) adapun jenis pelanggaran yang paling jarang terjadi 
adalah pemalsuan uang dan perjudian masing-masing sebesar 0,13 
persen dan 0,26  persen. 

Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih cukup 
tinggi, hal ini disebabkan karena daerah merupakan salah satu 
kabupaten penyangga ibukota negara sebagai bagian dari pusat 
kegiatan Jabodetabekjur, jumlah penduduk yang besar dan 
banyaknya pendatang, daerah kunjungan wisata, dan banyaknya 
permasalahan kepemilikan lahan. Di samping itu, protes 
ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang mengarah pada 
perusakan fasilitas umum rentan terjadi. Namun secara 
keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib 
sosial melalui upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban cukup 
baik. 

Aparatur 

Pembangunan aparatur negara di daerah masih berhadapan 
dengan berbagai kendala. Beberapa kendala yang ditemukan 
antara lain kebutuhan akan berbagai keahlian dalam pengisian 
aparatur berhadapan dengan masalah terisinya posisi dengan 
pegawai yang tidak sesuai keahliannya dengan kebutuhan, 
peningkatan kualitas SDM aparatur melalui diklat teknis maupun 
fungsional serta perjenjangan karir dihadapkan dengan persoalan 
keterbatasan anggaran, disamping itu persoalan kedisiplinan 
pegawai masih merupakan masalah yang sering dihadapi. Hal 
lainnya adalah penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) baru 
diterapkan pada bidang-bidang yang sangat terbatas. Standar 
operasional prosedur belum dapat diimplementasikan berkaitan 
dengan kualitas SPM dan sarana maupun prasarana yang tersedia, 
maka dari itu sarana dan prasarana aparatur secara keseluruhan 
belum dapat dikatakan baik. 

2.1.5. Wilayah Dan Tata Ruang 

Peran daerah dalam perencanaan ruang wilayah nasional 
diantaranya yaitu sebagai salah satu Kawasan Andalan  dengan 
sektor unggulan  pertanian,  pariwisata,  industri, dan  perikanan di 
Jawa Barat yaitu Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur dan 
sekitarnya) dan merupakan bagian dari pengembangan jaringan 
jalan bebas hambatan nasional di P. Jawa yaitu : Sukabumi-



  

 

Ciranjang dan Ciranjang-Padalarang. Dengan ditetapkannya peran 
tersebut, maka dalam implementasinya hal tersebut 
mempengaruhi perkembangan wilayah daerah. 

Sementara, dalam perencanaan ruang wilayah Provinsi Jawa Barat 
keberadaan daerah yang semula berada dalam posisi Pusat 
Kegiatan Wilayah (PKW) bersama-sama dengan Kota Sukabumi, 
pada perencanaan ruang 2011-2031 terdapat kecenderungan 
berkurang perannya. Diperkirakan hal ini terjadi karena kinerja 
daerah sebagai PKW pada perencanaan ruang Provinsi Jawa Barat 
sebelumnya tidak terwujud pada akhir tahun rencana. 
Berkurangnya peran daerah dalam konstelasi penataan ruang 
provinsi Jawa Barat ini, dapat berdampak pada makin 
berkurangnya dorongan untuk mengembangkan potensi di 
kawasan perkotaan Cianjur sebagai pusat pertumbuhan, pusat 
pengolahan atau pengumpul barang, simpul transportasi, dan 
pusat jasa publik dengan skala beberapa kabupaten. 

Perwujudan struktur ruang daerah yang salah satunya  
diselenggarakan melalui pengembangan wilayah masih 
menunjukkan ketimpangan. Sebagian besar upaya pengembangan 
wilayah di  daerah masih terkendala dengan kualitas infrastruktur 
yang masih rendah. Kondisi geografis yang membentuk daerah 
menciptakan ketimpangan pembangunan antar wilayah utara dan 
selatan, hal ini diakibatkan oleh kondisi yang relatif lebih labil dan 
medan Pemusatan perkembangan wilayah utara Kabupaten 
Cianjur terjadi cukup pesat, sementara upaya pengembangan 
wilayah tengah dan selatan masih belum optimal. 
Ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah mengakibatkan 
kesenjangan yang antarwilayah yang dicirikan dengan kelengkapan 
infrastruktur perkembangan kegiatan perekonomian lebih maju di 
wilayah utara.  

Di pihak lain, dalam perencanaan ruang wilayah Provinsi Jawa 
Barat  ditetapkan kawasan lindung di daerah dengan proporsi 
59,6% dari luas seluruh wilayah daerah. Keseimbangan dalam 
pemanfaatan kawasan budidaya dan peningkatan perwujudan 
kawasan lindung masih belum terwujud. Beberapa bagian wilayah 
daerah merupakan daerah rawan bencana diantaranya adalah 
wilayah Cianjur  selatan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi 
untuk terjadinya gerakan tanah, seperti di Kecamatan Cibinong 
±13.098,60 Ha (32,88% dari luas wilayahnya), Kecamatan Naringgul 
±7.401,49 Ha (30,36% dari luas wilayahnya), Kecamatan 
Kadupandak ± 6.633,53 Ha (42,91% dari luas wilayahnya), 
Kecamatan Cidaun ±6.585,08 Ha (20,53% dari luas wilayahnya), 
Kecamatan Pagelaran ±6.464,93 Ha (27,10% dari luas wilayahnya) 
dan Kecamatan Tanggeung lebih dari separuh wilayahnya (55,29%) 



  

 

atau ±6.311 Ha memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap 
gerakan tanah, sehingga diperlukan penataan ruang yang dapat 
mengantisipasi dampak yang akan diakibatkan oleh kerawanan 
tersebut. 

Kondisi dan permasalahan dalam pengelolaan penataan ruang di 
daerah adalah terbatasnya kemampuan dan jumlah sumber daya 
manusia, belum semua produk rencana tata ruang telah 
ditetapkan sebagai produk hukum yang mengikat, masih lemahnya 
penerapan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang, 
adanya konflik kepentingan antar sektor dan pelaku 
pembangunan. Pada saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah yang 
dimiliki oleh daerah  masih mengacu pada Peraturan Daerah No.1 
Tahun 1997  tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten 
Cianjur 1997-2005. Walaupun masa rencana dokumen RTRW ini 
telah berakhir, tetapi dokumen tersebut masih mendapatkan 
legitimasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi pemerintah 
dalam hal penataan ruang, karena belum ada dokumen baru yang 
disahkan oleh Peraturan Daerah. Pelaksanaan review dokumen 
dimaksud yang telah dimulai dari tahun 2003 hingga 2004 ternyata 
mengalami proses legilasi yang cukup panjang hingga terbitnya UU 
No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. UU ini telah 
mengubah kebijakan penataan ruang untuk pemerintah pusat dan 
daerah. Sehubungan dengan hal di atas maka telah disusun 
dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2011-2031 
yang direncanakan dapat diterbitkan Peraturan Daerahnya pada 
tahun 2010. 

2.1.6. Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 

Sumberdaya alam yang terdapat di daerah terdiri dari sumberdaya 
bahan tambang, sumberdaya laut dan kelautan serta sumberdaya 
hutan lindung. 

Daerah memiliki potensi alam bahan tambang yang beraneka 
ragam, baik bahan tambang logam maupun non logam. Untuk 
bahan non logam di antaranya adalah feldspar, batu gamping dan 
bahan tambang galian C lainnya. Sedangkan bahan tambang logam 
berupa emas dan biji besi. Sebagian besar sumberdaya mineral di 
daerah termasuk kategori bahan galian C. Bahan galian tersebut 
tersebar di 21 kecamatan, 8 kecamatan di antaranya dapat 
diprioritaskan sebagai daerah potensial untuk pengembangan. 
Sumberdaya bahan galian golongan C terdiri dari batu gunung, 
batu belah, batu pecah, batu kapur, batu lempung, bentonit, pasir 
sungai, pasir gunung, tanah urug, dan batu apung. 

Daerah memiliki sumberdaya pesisir dan laut sepanjang 75 km, 
membentang dari arah barat di Muara Sungai Cibuni yang 



  

 

berbatasan dnegan Kabupaten Sukabumi sampai sebelah timur 
Muara Sungai Cilaki berbatasan dengan Kabupaten Garut. 
Ekosistem di wilayah pesisir Kabupaten Cianjur sebagian besar 
merupakan ekosistem Cagar Alam Bojonglarang Jayanti serta 
ekosistem mangrove di Muara Sungai Cisokan, Cisadea, Cidamar, 
Ciujung dan Cipandak.  

Potensi kelautan yang dapat dijadikan potensi pariwisata adalah 
pantai Sereg, pantai Apra, dan pantai Karang Potong yang 
seluruhnya terletak di Kecamatan Sidangbarang. Pantai-pantai di 
Kecamatan Cidaun maupun Agrabinta juga memiliki potensi untuk 
dikembangkan sebagai obyek wisata. Potensi penangkapan ikan 
laut oleh nelayan tradisional mencakup Kecamatan Cidaun (Pantai  
Jayanti), Kecamatan Sindangbarang (Muara Sungai Cisadea dan 
Ciselang), dan Kecamatan Agrabinta (Desa Sinar Laut). Tidak 
seluruh pantai selatan kabupaten Cianjur potensial bagi 
pengembangan perikanan laut karena apabila ditinjau dari aspek 
hidrooseanografi, maka pantai selatan Cianjur berarus deras dan 
berombak besar, sebagaimana karakter Samudera Indonesia. 

Sumberdaya hutan lindung memiliki peranan penting bagi 
perlindungan lingkungan, terutama sebagai daerah tangkapan air 
yang dapat menjaga stabilitas tata air. Selain fungsi hidrologi, 
keberadaan hutan juga penting untuk pencagaran keanekaan 
hayati. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Cianjur seluas 
18.702,11 ha tersebar di Daerah Aliran Sungai Cisadea, Cibuni dan 
Citarum. Sebaran sumberdaya hutan di daerah adalah terdiri atas 
Cagar Alam Talaga Warna, Cagar Alam Takokak, Cagar Alam Cadas 
Malang, Cagar Alam Bojonglarang Jayanti, Cagar Alam Gunung 
Simpang. Selain itu, sumberdaya hutan di daerah dalam bentuk 
Hutan Suaka Alam (luas 19.379 ha) yang terletak di Kecamatan 
Cidaun, Naringgul, dan Takokak. Bentuk sumberdaya hutan lainnya 
adalah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (luas 7.000 ha) 
dengan lokasi meliputi Kecamatan Pacet, Cugenang, Cipanas, dan 
Warungkondang. Sumberdaya hutan dalam bentuk Taman 
Nasional dan Cagar Alam di daerah ini tidak hanya terkenal secara 
nasional, tapi juga internasional sehingga sangat potensial untuk 
kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup. 

 

2.2. Prediksi dan Tantangan Kondisi Umum  Daerah  

2.2.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Bernegara 

Sosial 

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang sosial yaitu 
pertumbuhan dan perkembangan situasi dan kondisi secara global 



  

 

serta tuntutan era reformasi dan tantangan yang mengarah 
kepada krisis multidimensional dan perubahan paradigma dalam 
aspek sosial budaya yang berdampak terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan kualitas dan kuantitas Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang semakin komplek. Selain hal di 
atas, maka masalah terberat yang dihadapi adalah kemiskinan. Ini 
karena dari kemiskinan itulah dapat melahirkan berbagai masalah 
sosial lain dan pada akhirnya menjadi lingkaran yang tak berujung. 
Masalah keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan, korban 
bencana, dan masalah sosial kontemporer sebagai dampak 
pembangunan, menjadi bagian dari prioritas pembangunan yang 
penting. 

 

Budaya 

Daerah seperti juga wilayah-wilayah di Jawa Barat lainnya sangat 
rentan dengan masuknya pengaruh budaya luar ke Cianjur, melalui 
kemajuan teknologi informasi dalam era globalisasi ini. Eksistensi 
kebudayaan khas Cianjur yang terhimpun dalam 3 pilar budaya 
(Ngaos-Mamaos-Maenpo) akan mendapatkan tantangan yang 
makin meningkat dari waktu ke waktu, hal ini dikarenakan letak 
geografis Cianjur yang berada dan tidak jauh diantara dua kota 
besar dengan budayanya yang sangat beragam dan peran media 
(cetak-elektronik/dunia maya) yang masuk langsung ke tengah-
tengah masyarakat. Di tengah  serbuan budaya luar secara 
langsung atau melalui berbagai media, menuntut dipeliharanya  
dan dikembangkannya  budaya lokal sehingga dapat menjadi 
budaya yang bisa diandalkan sebagai asset daerah yang bernilai 
tinggi, baik dalam bidang budaya itu sendiri, pendidikan, 
kemasyarakatan bahkan asset ekonomi. 

Karakter masyarakat Cianjur asli yang religius, gotong royong, 
tolong menolong, santun, dan penyayang sedikit demi sedikit 
terkikis karena munculnya sifat-sifat individu yang cenderung 
egois, materialistis, berorientasi kelompok, agama, dan etnis 
karena pengaruh buruk budaya luar dan pesatnya perkembangan 
teknologi yang terjadi. Ke depan, pelestarian nilai-nilai budaya 
tersebut perlu diajarkan kepada anak-anak sejak dini, baik itu 
melalui pendidikan formal, informal, dan non formal. Revitalisasi 
terhadap organisasi-organisasi kesenian, lembaga kebudayaan, dan 
padepokan-padepokan maenpo akan berdampak positif terhadap 
pemahaman anak terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam 
budaya lokal Cianjur, akan sangat dibutuhkan dalam pembangunan 
kebudayaan daerah. 



  

 

Komitmen pemerintah dalam memelihara dan mewariskan nilai-
nilai budaya tersebut menjadi strategis melalui berbagai kebijakan 
dan program pembangunan yang berkesinambungan. Selain itu, 
berbagai bentuk fasilitas harus disiapkan dan motivasi harus selalu 
diberikan kepada para praktisi budaya khususnya dan kepada 
masyarakat pada umumnya. Inovasi dan kreasi budaya tanpa 
menghilangkan substansi budaya itu sendiri merupakan salah satu 
model/cara untuk tetap memelihara budaya khas Cianjur ini di 
tengah gencarnya serbuan budaya luar yang datang setiap saat ke 
tengah-tengah berbagai lapisan masyarakat. 

Dalam lingkungan yang semakin menuju kepada kecenderungan 
homogenitas nilai, maka aspek-aspek keunikan lokal dan  nilai-nilai 
budaya lokal akan menjadi suatu unsur yang sangat signifikan 
ketika terjadi proses lintas budaya dan silang budaya. Maka dari 
itu,  upaya meningkatkan ketahanan budaya secara memadai akan 
membuat unsur-unsur keunikan dan kearifan lokal yang tercermin 
melalui komponen-komponen warisan budaya, mempertegas 
peran dan arti penting warisan budaya dalam kancah interaksi 
dengan berbagai budaya di antara warga pelakunya.  

Kehidupan Beragama 

Dalam beberapa waktu terakhir ini kerukunan  antarumat 
beragama di Indonesia mengalami  cobaan, ujian dan tantangan 
yang amat berat. Peristiwa-peristiwa konflik yang 
mengatasnamakan agama yang sudah menelan korban jiwa 
merupakan bukti nyata bahwa kerukunan antarumat beragama 
dalam masyarakat Indonesia yang majemuk belum sepenuhnya  
terjadi di Indonesia. Walaupun konflik seperti itu tidak terjadi di 
daerah paling tidak dalam beberapa tahun terakhir, tetapi bukan 
berarti hal ini  dapat diabaikan. Perbedaan pandangan dan 
pemahaman antar umat beragama dan umat seagama mungkin 
saja terjadi akibat tekanan politik dan ekonomi yang makin tinggi. 
Oleh karena itu, kerukunan yang esensial dan fungsional harus 
dibangun dan dipelihara secara sadar dan terarah bersama-sama 
agar tidak mudah hilang karena tekanan politik dan ekonomi 
dimaksud, atau menjadi lapuk karena terpaan badai moral dan 
budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. 

Kependudukan  

Daerah menghadapi kenaikan jumlah penduduk yang semakin 
tinggi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025 jumlah penduduk 
daerah diperkirakan akan terus meningkat, sehingga diperlukan 
adanya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk 
untuk mewujudkan penduduk yang tumbuh dengan seimbang 



  

 

guna meningkatkan kualitas, daya saing, kesejahteraan,  serta 
persebaran penduduk yang seimbang. 

Masih tingginya angka kelahiran di daerah yang menyebabkan 
cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk merupakan 
tantangan cukup besar pada akhir tahun rencana, oleh karena itu 
hal-hal yang harus dilakukan adalah menurunkan angka kelahiran 
total (Total Fertility Rate) dan peningkatan tingkat kesertaan ber-
KB pada pasangan usia subur (PUS) menjadi suatu upaya yang 
sangat penting dilakukan. 

Pembangunan Sumber Daya Manusia 

Tantangan yang dihadapi dalam  pembangunan manusia   adalah 
menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat 
menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang 
produktif. Untuk mengetahui capaian atas hal tersebut, salah satu  
cara yang dapat digunakan adalah melalui pengukuran atas 
pencapaian tiga dimensi pembangunan  manusia  yaitu lama hidup, 
pengetahuan, dan standar kehidupan yang layak.  

Ditinjau dari kecenderungan pencapaian indikator pembangunan 
manusia sebagaimana hal di atas selama ini di daerah,  pada masa 
datang tantangan terbesar adalah untuk mewujudkan standar 
kehidupan layak yang ditunjukkan dengan pencapaian indeks daya 
beli. Walaupun demikian, pelayanan pendidikan dan kesehatan 
bagi masyarakat harus senantiasa ditingkatkan untuk menjamin 
pencapaian Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan yang 
memadai.  

Kesehatan 

Pembangunan kesehatan hingga akhir tahun rencana diarahkan 
pada peningkatan upaya promotif dan preventif, disamping 
peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, 
utamanya penduduk miskin.  Rendahnya status kesehatan 
masyarakat daerah menuntut partisipasi semua pihak, seperti 
pemerintah, masyarakat, dan swasta  dalam membangun 
kesehatan masyarakat.  

Pada dua puluh mendatang diharapkan Indeks Kesehatan 
meningkat, Angka Kematian Bayi (AKB) menurun, Angka kematian  
Balita (AKABA) menurun, Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat, 
serta Angka Kematian Ibu (AKI) menurun. Di tengah tantangan 
untuk memenuhi standar pelayanan minimum bidang Kesehatan 
(SPM Kesehatan) yang merupakan tolok ukur kinerja pelayanan 
kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota, maka 
diharapkan persentase jumlah pasien yang dirujuk oleh lembaga 
pelayanan kesehatan dasar meningkat; jumlah cakupan pelayanan 



  

 

antenatal, postnatal, dan neonatal meningkat; kualitas petugas 
pelayanan kesehatan meningkat; prevalensi kesakitan dan 
kematian akibat penyakit menular berkurang;  prevalensi kurang 
gizi berkurang; cakupan imunisasi meningkat;  jumlah kalori yang 
dikonsumsi meningkat;  keluhan pasien terhadap pelayanan 
kesehatan berkurang; sarana kesehatan yang melaksanakan 
quality assurance (QA) meningkat; persentase jumlah dan jenis 
pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan baik milik 
Pemerintah maupun Swasta meningkat; proporsi tenaga kesehatan 
dibandingkan dengan jumlah penduduk meningkat; jumlah dan 
persentase keluarga yang menghuni rumah sehat meningkat; serta 
frekuensi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 
berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat meningkat. 

Pendidikan 

Meskipun akses masyarakat terhadap dunia pendidikan untuk 
seluruh jenjangnya diperkirakan akan terus mengalami 
peningkatan, namun hal pemerataan dan kualitas hasil yang 
dicapainya diperkirakan akan tetap menjadi masalah dan 
tantangan berat tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan 
pendidikan ke depan. Semakin meningkatnya minat dan 
permintaan masyarakat untuk memenuhi haknya dalam pelayanan 
pendidikan pada satu sisi dan keterbatasan kemampuan 
pemerintah untuk bisa memenuhinya pada sisi yang lainnya, 
adalah kecenderungan umum yang diprediksikan masih akan 
menjadi penyebab utama  munculnya masalah dan tantangan 
dimaksud. Kecenderungan tersebut akan diperparah pula oleh 
keterbatasan pemerintah dalam menyediakan tenaga pendidik dan 
kependidikan sesuai dengan tuntutan kompetensi dan kualifikasi 
yang tidak seimbang dengan upaya untuk meningkatkan kualitas 
hasilnya. Dampaknya,  upaya untuk mewujudkan pembangunan 
pendidikan yang egaliter yang meniscayakan arti pentingnya 
pemerintah dalam memenuhi sekaligus menjamin terpenuhinya 
hak-hak pendidikan warga tanpa kecuali, diperkirakan masih akan 
tetap menjadi persoalan berat tersendiri dalam pembangunan 
pendidikan duapuluh tahun ke depan.  

Selain itu, proses demokratisasi disertai dengan semakin tingginya 
partisipasi masyarakat dalam mengontrol pembangunan 
pendidikan  yang juga ditunjang oleh semakin banyaknya media 
dan perkembangan teknologi informasi yang sarat dengan 
tuntutan keterbukaan, merupakan trend umum yang harus 
dijawab  para pengelola pembangunan pendidikan ke depan. Di 
situlah pula arti pentingnya upaya untuk memperkuat tatakelola 
penyelenggaraan pendidikan yang semakin transparan, terbuka, 
efektif, efisien dan akuntabel. Mengabaikannya hanya akan 



  

 

mengundang citra buruk publik terhadap dunia pendidikan yang 
akan terus memperoleh banyak sorotan. Dengan kata lain, 
penyelenggaraan “good governance” dalam pembangunan 
pendidikan merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar.   

Dalam duapuluh tahun mendatang, Daerah diperkirakan akan 
menghadapi tantangan masalah moralitas yang makin  berat di 
mana pada  saat ini masalah moralitas  telah menjadi isu krusial.  
Karena moralitas bukan saja pada tataran nilai-nilai melainkan 
yang lebih penting lagi juga pada tataran perilaku sehari-hari, maka  
pendidikan harus berperan untuk mewujudkan peradaban dan 
masyarakat bermoral yang berahlakul karimah. 

Demikian halnya dengan semakin tingginya kebutuhan dunia kerja 
terhadap tenaga kerja yang terampil dan berkualitas, maka 
kebutuhan akan pendidikan yang berbasis kompetensi menjadi 
semakin tinggi.  Penerapan konsep life skill atau kecakapan hidup 
pada jalur Pendidikan Formal dan Non Formal perlu dipertahankan, 
dipertajam, dan diperluas. Dunia pendidikan diharapkan dapat 
mempersiapkan para lulusan yang dapat memenuhi kualifikasi 
dunia kerja. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah 
mempersiapkan lulusan untuk dapat hidup secara mandiri. 
Keterampilan yang memadai, keinginan untuk terus belajar dan 
sikap enterpreuner (wira usaha) akan menjadi persyaratan utama. 

Tantangan yang juga dihadapi adalah upaya perwujudan 
pengelolaan pendidikan yang didorong semangat kebersamaan. 
Tantangan tersebut dilandasi oleh asumsi pemikiran bahwa untuk 
menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berkualitas 
tentu saja dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Dibutuhkan 
biaya yang tidak sedikit dan usaha serta dukungan dari berbagai 
pihak  agar harapan tersebut dapat diwujudkan. Untuk itu, 
dibutuhkan semangat kebersamaan yang tinggi untuk menyatukan 
berbagai kepentingan sehingga pekerjaan yang berat ini  dapat 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.  

Peningkatan mutu lulusan pada setiap jenjang dan jalur pendidikan 
juga menjadi tantangan tersendiri. Peningkatan mutu lulusan 
merupakan isu sentral dan tujuan utama dalam dunia pendidikan. 
Berbagai program dan kegiatan yang dilakukan pada akhirnya 
merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan pada setiap 
jenjang dan jalur pendidikan. Peningkatan mutu lulusan 
merupakan keharusan untuk meningkatkan daya saing sumber 
daya manusia. Mutu lulusan yang tinggi akan memudahkan lulusan 
tersebut untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 
dan mengakses dunia kerja. 



  

 

Untuk kepentingan yang lebih luas, tantangan yang dihadapi 
adalah perencanaan pendidikan yang lebih memadukan lintas 
sektoral, lintas wilayah pembangunan dan keterpaduan sektor 
wilayah. 

Penerapan konsep manajemen berbasis sekolah juga merupakan 
tantangan lain yang harus dihadapi. Kita maklumi bahwa 
”pendidikan” tidak merupakan tanggung jawab pemerintah 
semata. Pembangunan bidang pendidikan merupakan tanggung 
jawab ketiga belah pihak, yakni Pemerintah, Masyarakat, dan Pihak 
Swasta. Keterlibatan berbagai pihak untuk mewujudkan 
pendidikan yang lebih baik membutuhkan suatu pengaturan 
menyangkut manajemen pelibatan tersebut dilakukan. 

Pemberdayaan Perempuan 

Di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 
masih banyak tantangan yang harus diselesaikan pada dua puluh 
tahun mendatang, diantaranya adalah  meningkatkan kualitas 
hidup dan perlindungan untuk pencapaian kualitas hidup dan 
peran perempuan di berbagai bidang kehidupan dan 
pembangunan, serta meningkatkan perlindungan bagi perempuan 
dan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan (termasuk 
kekerasan dalam rumah tangga KDRT), eksploitasi dan diskriminasi.  

Hal lain yang perlu dilakukan adalah menguatkan lembaga-
lembaga, kelompok masyarakat (khususnya perempuan), 
meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam 
pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak. 

Pemuda dan  Olahraga 

Tantangan yang akan dihadapi dalam bidang kepemudaan dan 
olahraga akan semakin meningkat, baik dalam hal manajemen, 
keorganisasian, pembinaan maupun dalam hal pengadaan sarana 
dan prasarananya. Komitmen semua fihak (terutama pemerintah) 
tentang pentingnya pembangunan bidang ini sebagai bidang yang 
sama pentingnya dengan bidang lain merupakan jawaban yang 
tepat untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada dan yang 
akan muncul dimasa yang akan datang. 

 

2.2.2. Ekonomi 

Perekonomian  

Laju pertumbuhan ekonomi daerah hingga akhir tahun rencana ke 
depan diharapkan dapat mengejar target LPE Jawa Barat yang 
memperkirakan akan berada pada kisaran 6%-8% per tahun. Jika 
dimulai dari kondisi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009  



  

 

sebesar 3,92% hingga mencapai harapan tersebut, diperlukan kerja 
keras yang berkesinambungan melalui langkah-langkah kebijakan 
penganggaran sebagai alat distribusi untuk meningkatkan ekonomi 
daerah. Tantangan terbesar untuk mewujudkan pertumbuhan 
tersebut dipengaruhi oleh kondisi eksternal karena sifat 
perekonomian kabupaten yang terbuka, serta kondisi internal 
daerah yang minim sumber daya produktif. Secara  eksternal yang 
akan dihadapi adalah kondisi perekonomian nasional dan regional 
Jawa Barat yang rentan dipengaruhi oleh krisis global dan berimbas 
pada kondisi perekonomian daerah antara lain laju inflasi dan 
kemampuan penyediaan kesempatan kerja di tingkat nasional 
maupun regional Jawa Barat. Dan, secara internal yang akan 
dihadapi adalah persoalan terbatasnya sumber daya produktif 
sebagai modal pembangunan yaitu tenaga kerja, sumber daya 
lahan,  sumber daya alam berupa bahan baku, barang modal, dan 
entrepreneurship. 

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi tantangan 
dalam meningkatkan produk daerah yang berdaya saing dan 
berkelanjutan. Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan 
keterampilan serta penguasaan teknologi merupakan pilihan 
bijaksana dalam meningkatkan produk yang memiliki nilai tambah 
tinggi. Perlu dipertimbangkan bahwa penguasaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi difokuskan pada penguasaan teknologi 
untuk mengolah potensi basis ekonomi yaitu pertanian yang padat 
karya. Untuk masa depan produk produk perekonomian harus 
mengandalkan keterampilan dan penerapan teknologi, sehingga 
bernilai tinggi dan berdaya saing. Pembangunan perekonomian 
yang berbasis pengetahuan yang dilandasi human capital, 
diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap semua 
aktivitas ekonomi dan peningkatan produktivitas dan daya saing 
yang tinggi. Beberapa elemen penting menuju ke arah tersebut 
yaitu dukungan investasi jangka panjang pada pendidikan, 
membangun kemampuan inovasi, modernisasi infrastruktur 
informasi, dan menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif 
untuk transaksi.  

Ketenagakerjaan 

Semakin kompetitifnya ketersediaan lapangan pekerjaan, yaitu 
diprediksi bahwa pada tahun 2025 jumlah angkatan kerja dan 
pencari kerja yang merupakan kelompok usia produktif terus 
meningkat. Dengan kondisi tersebut perlu disikapi dengan 
berbagai upaya untuk membuka kesempatan kerja yang lebih 
besar, meningkatkan produktifitas dan keterampilan tenaga kerja, 
mengurangi permasalahan perburuhan dalam rangka mengurangi 



  

 

jumlah pengangguran yang diprediksi semakin besar dimasa yang 
akan datang. 

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah  

Pengembangan kelembagaan usaha ekonomi KUMKM dihadapkan 
pada tantangan SDM, permodalan, serta pemasaran. Dimasa 
depan peningkatan kapasitas SDM UMKM melalui diklat teknis 
mutlak diperlukan untuk meningkatkan keterampilan manajemen 
yang pada gilirannya menjadi perusahaan yang mampu mengakses 
permodalan perbankan. Kemitraan usaha mikro dan menengah 
dengan perusahaan besar dan menguasai pasar dimasa depan 
perlu ditingkatkan fasilitasinya. Koperasi sebagai badan usaha 
bersama dihadapkan pada tantangan persaingan ekonomi kapitalis 
yang semakin terbuka. Dimasa depan pengembangan koperasi 
diarahkan pada peningkatan kapasitas lembaga, bukan kepada 
peningkatan jumlah koperasi. Peningkatan kapasitas lembaga 
meliputi peningkatan jumlah anggota koperasi dan perluasan unit 
usaha.    

Pertanian, Perikanan dan Kelautan 

Secara makro, tantangan dalam mengolah sumber daya alam  sub 
sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan adalah 
keterbatasan insfrastruktur wilayah dan kesenjangan pertumbuhan 
wilayah. Secara mikro, tantangan pengembangan pertanian 
khususnya padi sawah adalah konversi tata guna tanah. 
Penyempitan areal sawah dan penurunan kualitas pengairan 
menjadi persoalan yang akan dihadapi dimasa depan. Dari sisi 
produksi tantangan pengembangan ini adalah akan semakin 
rendahnya skala usaha tani, akibat berbagai sebab diantaranya 
minimnya luas lahan garapan bertani yang cukup memenuhi 
subsisten. Surplus produksi padi yang dicapai pada tahap ini untuk 
kemudian dapat dijadikan modal untuk memanfaatkan lahan 
pertanian lain yang belum digarap secara meluas yaitu lahan 
kering, dengan tanaman prospektif yang mempunyai kaitan 
dengan pengembangan peternakan dan perikanan seperti jagung 
dan kedele. Diversifikasi produk pertanian yang memiliki nilai 
tambah tinggi dimasa depan mutlak diperlukan supaya terbangun 
berbagai industri pengolahan padat teknologi yang dapat 
memperluas penyediaan lapangan kerja. 

Pengembangan peternakan menuju swasembada ternak sapi 
potong dan sapi perah mendapat tantangan  rendahnya 
kemampuan penyediaan pakan ternak berkualitas. Kurang 
tersedianya sumber pakan ternak yang berkualitas telah 
menyebabkan para peternak hewan besar memberikan asupan 
makanan seadanya yang disediakan alam dengan cara diangon/ 



  

 

digembalakan dan diterlantarkan. Cara beternak tradisional 
tersebut perlu digeser ke cara beternak modern (ranch) supaya 
akselerasi pertumbuhan ternak optimal. Dimasa depan perlu 
dibangun dan ditumbuhkan aktivitas produksi pakan ternak  yang 
memanfaatkan bahan baku lokal untuk menjamin tersedianya 
pakan ternak secara meluas. Cara beternak demikian diharapkan 
dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang sempit. 

Diversifikasi usaha padi sawah dengan mina padi dimasa depan 
perlu ditumbuhkan kembali untuk menjamin peningkatan produksi 
benih ikan konsumsi. Pemanfaatan areal pengairan waduk untuk 
budidaya ikan keramba dimasa depan mendapat tantangan dari 
menurunnya kondisi dan kualitas air akibat pencemaran. 
Sementara pengembangan kelautan mendapat tantangan 
terbatasnya sarana dan prasarana nelayan dan kondisi morfologis 
pantai dan karakter ombak yang menyulitkan pemilihan lokasi 
tempat pendaratan ikan (TPI). Diversifikasi aktivitas nelayan 
dengan budidaya rumput laut dimasa depan perlu dipercepat 
pertumbuhan usahanya untuk meningkatkan aktivitas produksi 
kelautan.   

Kehutanan dan Perkebunan 

Tantangan pengembangan kehutanan adalah ilegal logging dan 
penyerobotan hutan. Fungsi hutan untuk menjamin konservasi air 
akan mendapat tantangan dengan menurunnya kuantitas tegakan 
kayu. Efek terganggunya fungsi hutan tersebut akan 
mempengaruhi terhadap rangkaian aktivitas ekonomi secara 
menyeluruh dan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. 
Percepatan terhadap pengembalian fungsi hutan dan menjaga 
serta mewujudkan kawasan lindung mutlak menjadi fokus dalam 
pembangunan dimasa depan. Reevaluasi terhadap jumlah 
perusahaan pengolahan kayu mutlak diperlukan untuk menekan 
eskalasi penebangan kayu. 

Tantangan pengembangan produk perkebunan adalah 
penyempitan areal perkebunan. Kelemahan dalam manajemen 
perusahaan perkebunan swasta dimasa lalu telah mengakibatkan 
runtuhnya kepercayaan pasar terhadap kualitas produk sehingga 
kalah bersaing. Keadaan ini telah membawa efek terhadap 
terlantarnya areal kebun dan penyerobotan lahan. Beberapa 
produk perkebunan seperti teh, kelapa, karet, cengkeh dan kopi 
yang merupakan unggulan kabupaten perlu ditata kembali skala 
usahanya.    

 

 



  

 

Perdagangan  

Sektor perdagangan di masa yang akan datang diprediksi akan 
meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan 
tumbuhkembangnya pusat-pusat kegiatan baru. Tantangan 
kedepan kegiatan perdagangan di daerah diarahkan untuk 
mendorong peningkatan distribusi barang dalam daerah, 
penguatan produk-produk lokal unggulan, dan peningkatan 
perlindungan konsumen sedangkan pemasaran produk-produk 
daerah unggulan keluar daerah dan ekspor dilaksanakan melalui 
promosi dan penyediaan akses pasar yang luas bagi pelaku usaha. 

Perindustrian  

Pengembangan industri pengolahan dihadapkan pada tantangan 
kontinuitas  faktor-faktor produksi antara lain penguasaan iptek, 
bahan baku, dan modal. Selain itu, karena aksesibilitas yang masih 
rendah dan daya dukung lahan yang terbatas  untuk  
pengembangan industri besar,  maka Propinsi Jawa Barat telah 
mengarahkan daerah hanya untuk pengembangan  industri kecil 
dan menengah.  

Investasi  

Pengembangan produksi ekonomi tidak terlepas dari pemupukan 
barang modal baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun 
swasta seperti masuknya investasi PMA dan PMDN. Orientasi 
pemupukan barang modal ekonomi oleh pemerintah diarahkan 
pada pembangunan prasarana perekonomian seperti  terminal 
agribisnis, pusat transaksi, kelembagaan keuangan, serta pusat 
informasi pasar. 

Dengan demikian tantangan dalam meraih investasi swasta adalah 
upaya membangun lingkungan usaha yang kondusif dan terbebas 
dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme; peningkatan respon 
aparatur  terhadap dinamika persaingan usaha; mengurangi 
tumpang tindihnya penggunaan lahan; terpenuhinya tuntutan 
pelayanan terhadap masyarakat khususnya investor yang lebih 
optimal; adanya political will pemerintah daerah, serta optimalisasi 
kondisi infrastruktur daerah. Dimasa depan penciptaan iklim usaha 
semakin ditingkatkan dengan berbagai kemudahan, diantara 
pelayanan perijinan, dan zoning peruntukan. 

Tantangan eksternal  yang akan dihadapi 20 tahun mendatang 
dalam pengelolaan investasi antara lain adalah persaingan usaha 
yang semakin ketat dengan berdasar pada kemampuan/skill 
individu serta penguasaan iptek, persaingan antar daerah untuk 
menggali potensinya secara maksimal, kebutuhan lapangan kerja 
yang semakin besar karena pertumbuhan penduduk yang semakin 



  

 

tinggi, eksploitasi sumberdaya alam yang tidak diimbangi 
pengelolaan lingkungan secara baik. 

2.2.3. Sarana dan Prasarana 

Jalan  

Tantangan yang dihadapi bagi sektor transportasi pada masa yang 
akan datang diantaranya adalah pengembangan jaringan jalan 
yang efisien dan efektif yang menghubungkan pusat-pusat 
kegiatan skala regional dan lokal. Tantangan lainnya adalah 
mempertahankan kondisi jaringan jalan yang ada untuk 
menghasilkan pergerakan yang efisien dan efektif sehingga tetap 
dapat memberikan pelayanan yang baik guna menunjang 
perkembangan kegiatan perekonomian dan kegiatan-kegiatan 
lainnya.  

Hal lain yang dihadapi adalah pembangunan sarana dan prasarana 
transportasi terutama jaringan jalan mengalami kendala dengan 
keterbatasan pembiayaan pembangunan, operasi, dan 
pemeliharaannya. Di beberapa daerah terpencil/terisolir masih 
terdapat masalah  belum terpadunya pembanguan sektor-sektor 
lainya dengan jaringan jalan. 

Pengairan/Irigasi 

Adapun pengembangan sarana dan prasarana irigasi diarahkan 
pada peningkatan layanan jaringan irigasi melalui optimalisasi 
penyediaan air irigasi dan kehandalan prasarana irigasi untuk 
menciptakan keberlanjutan sistem irigasi serta meningkatkan 
intensitas tanaman padi sawah serta menjaga alih fungsi lahan 
sawah beririgasi teknis. 

Tantangan yang dihadapi didalam peningkatan layanan jaringan 
irigasi diantaranya semakin berkurangnya ketersediaan air baku 
akibat dari perambahan hutan di hulu dan daerah aliran sungai; 
masih belum optimalnya peran masyarakat pengguna air irigasi 
dalam pengelolaan jaringan irigasi karena terkendalanya 
pembiayaan; mempertahankan kuantitas dan kualitas air yang ada 
serta pemulihan kualitas air yang telah tercemar oleh industri dan 
rumah tangga; masih tingginya fluktuasi ketersediaan air 
permukaan akibat banjir dan kekeringan; terjadinya degradasi 
prasarana irigasi yang menyebabkan berkurangnya pasokan air ke 
areal persawahan; belum optimalnya intensitas tanaman padi 
akibat masih rendahnya layanan jaringan dan penyediaan air 
irigasi; terjadinya konversi lahan pertanian telah mendorong 
perubahan fungsi prasarana irigasi sehingga perlu dilakukan 
penyesuaian dan pengendalian. 

 



  

 

Energi Listrik 

Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor energi listrik adalah 
meningkatnya kebutuhan akan energi listrik setiap tahunnya, hal 
ini terlihat dari pertumbuhan penduduk dan industri rumah tangga 
yang terus berkembang yang mana rasio elektrifikasi pada tahun 
2009 baru mencapai 49,71% dan diharapkan terus meningkat 
untuk tercapainya akses listrik di seluruh desa untuk mendukung 
program Jabar Caang 2010. 

Telekomunikasi 

Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi diarahkan 
untuk meningkatkan akses dan cakupan pelayanan masyarakat 
terhadap telekomunikasi, dengan prioritas pengembangan pada 
daerah yang memiliki teledensitas rendah. 

Tantangan bagi pembangunan telekomunikasi adalah 
meningkatkan pelayanan melalui peningkatan keterpaduan 
antarsubsistem yang antara lain akan tercermin dari peningkatan 
mutu dan efisiensi pelayanan telekomunikasi pada umumnya. 
Dipihak lain hambatan geografis karena luasnya wilayah daerah 
dengan banyaknya daerah terpencil yang sulit dijangkau 
menghasilkan kesimpulan bahwa diperlukan ketersediaan sarana 
telekomunikasi yang jauh tepat. Dengan perkembangan 
telekomunikasi di dunia yang berkembang begitu pesat, maka 
diperlukan berbagai terobosan baru dalam bidang telekomunikasi 
baik secara perangkat, produk, terutama standar telekomunikasi. 
Tujuannya adalah untuk menemukan suatu teknologi yang efisien, 
efektif serta murah. 

Permukiman 

Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman diutamakan 
untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar 
pemukiman yang memadai (air bersih, air kotor, listrik, 
persampahan) pada wilayah-wilayah tertinggal dan pusat-pusat 
pertumbuhan wilayah. Hal tersebut ditujukan terutama untuk 
mengejar ketertinggalan pembangunan pada wilayah-wilayah 
tersebut dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 
Penyediaan sarana dan prasarana dasar pemukiman akan 
diarahkan pada pengembangan sistem komunal skala kecil untuk 
kawasan pedesaan (khususnya di Cianjur Selatan) dan skala besar 
untuk kawasan perkotaan. 

Prasarana Sanitasi Lingkungan 

Pembangunan sarana dan prasarana persampahan ditujukan untuk 
meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan 
persampahan di perkotaan Cianjur, pengembangan pengelolaan 



  

 

persampahan di kawasan perkotaan, pembangunan Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) sampah alternatif di Cianjur Selatan, 
serta pembangunan TPA Regional akan menemui tantangan yang 
tidak sederhana, diantaranya ketersediaan lahan, dukungan 
masyarakat, dan pihak-pihak lain yang mempengaruhi dan/atau 
dipengaruhi kondisi sarana dan prasaranan persampahan ini. 
Demikian pula halnya dengan pembangunan prasarana sanitasi 
lingkungan lainnya termasuk sistem pembuangan air limbah, 
sistem sarana MCK, sistem sarana kebersihan lingkungan 
permukiman, dan lain sebagainya.  

 

2.2.4. Pelayanan Umum, Perlindungan Sosial, Ketertiban dan 
Keamanan 

Hukum dan HAM 

Upaya menjalankan negara hukum  membutuhkan komitmen, 
dedikasi, empati serta perilaku inovatif dan kreatif.  Tantangan 
dalam pembangunan hukum  tersebut adalah perlunya 
mewujudkan penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai 
kebenaran dan keadilan. Hingga tahun 2025 akan dibutuhkan 
peraturan daerah atau produk hukum daerah lainnya yang 
mengatur tentang partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan 
kata kunci dari adanya desentralisasi. Desentralisasi tidak 
dimaksudkan hanya memberi otonomi kepada Pemerintah  
Daerah, tetapi lebih dari itu harus memperkuat peran dan 
kedudukan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, 
dengan kata lain meningkatkan demokrasi partisipatif.   

Sebagai bagian dari negara Indonesia yang menganut paham 
negara hukum modern, daerah memiliki kewajiban untuk 
memperhatikan perlindungan hukum bagi setiap warganya serta 
memperhatikan upaya-upaya perwujudan kesejahteraan 
masyarakatnya. 

Keamanan dan Ketertiban 

Di masa mendatang perwujudan keamanan dan ketertiban di 
daerah akan dihadapkan pada  upaya pelestarian kultur 
masyarakat daerah yang religius, di mana kultur ini dapat 
mengarahkan masyarakat Cianjur untuk mengedepankan 
penegakan dan penghormatan hukum legal dalam setiap aspek 
kehidupannya. Selain itu, diperlukan pula profesionalisme aparat 
penegak hukum dalam mendeteksi, melindungi dan melakukan 
tindakan pencegahan atas berbagai ancaman, tantangan, 
hambatan, dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan 
keamanan dan ketertiban masyarakat.  



  

 

Pengendalian masalah keamanan dan ketertiban masyarakat yang 
diselenggarakan secara  integratif merupakan keharusan, 
mengingat akan semakin kompleksnya permasalahan kriminal, 
meliputi masalah prostitusi, aborsi, kriminalitas, anak jalanan, 
narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza) dan tindak 
kriminal-kriminal lainnya. Di pihak lain, berbagai masalah gangguan 
keamanan dan ketertiban yang timbul sebagai akibat krisis 
multidimensi juga seharusnya semakin dapat dikendalikan dan 
ditangani dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk 
mewujudkan rasa aman di daerah yang merupakan kebutuhan 
utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.  

Demikian halnya, sesuai dengan kewenangannya Pemerintah 
Daerah harus menjaga dan mencegah peluang terjadinya 
disharmoni keamanan dan ketertiban yang bernuansa pada 
disintegrasi sosial; potensi ancaman terhadap keamanan dan 
ketertiban masyarakat akan dihadapi dari friksi dan konflik sosial 
terkait dengan menurunnya daya dukung lahan, air, dan 
lingkungan dalam proses pembangunan;  ancaman terhadap 
keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai akibat dari 
lambannya pencapaian keseimbangan jumlah penduduk dan 
lapangan pekerjaan; serta ancaman kejahatan transnasional  
mengingat Kabupaten Cianjur merupakan jalur mobilitas orang dan 
barang yang strategis. Untuk itu Pemerintah Daerah harus lebih 
meningkatkan kerja sama dengan pihak lembaga penegak hukum 
serta menggerakan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan 
tindakan kejahatan dengan sistem keamanan swakarsa dan bela 
negara.  

Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat 
dilakukan untuk mewujudkan kondisi sosial yang tertib dan dapat 
mendukung pelaksanaan pembangunan lainnya.  

Aparatur 

Dalam perjalanan waktu menuju  tahun 2025,  pembangunan 
aparatur negara melalui reformasi birokrasi masih menjadi 
prioritas pembangunan daerah yang harus terus dilaksanakan 
secara komprehensif, konsisten dan berkelanjutan dalam rangka 
peningkatan pelayanan publik. Dalam kerangka pembangunan 
aparatur negara, terdapat tantangan ke depan yang akan dihadapi 
birokrasi pemerintah, antara lain adalah perlunya membangun dan 
mewujudkan organisasi birokrasi yang kaya fungsi, efektif dan 
efisien, memiliki visi dan misi untuk mendukung kemajuan bangsa 
dan negara, serta kesejahteraan rakyat, memiliki sistem 
pembinaan SDM aparatur berdasarkan merit sistem, menerapkan 
manajemen yang berorientasi pada kinerja dengan didukung 



  

 

kepemimpinan yang baik. Selain itu, perlu juga dilakukan 
peningkatan komitmen secara nyata dari para penyelenggaran 
negara untuk secara sungguh-sungguh mendukung dan 
mengimplementasikan reformasi birokrasi secara berkelanjutan 
sesuai dengan mandat berbagai peraturan perundang-
undangan/peraturan yang berlaku, baik untuk aspek kelembagaan, 
ketatalaksanaan, SDM aparatur dan pengawasan. 

Perbaikan manajemen penyelenggaraan pemerintahan secara 
terus menerus di lingkungan birokrasi pemerintah untuk 
mendukung terciptanya penyelenggaraan negara yang akuntabel 
juga menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan.  Perlu juga 
dilakukan upaya untuk memperluas inisiatif yang telah 
berkembang di berbagai instansi pemerintah baik di pusat maupun 
daerah yang telah menerapkan reformasi birokrasi dalam 
beberapa bidang. Inisiatif ini dapat dijadikan sebagai pelajaran 
praktek terbaik (best practices) untuk dapat terus ditingkatkan, 
dijadikan contoh dan diperluas penerapannya di seluruh instansi 
pemerintah. Selain itu, Pemerintah Daerah haruas  memiliki 
komitmen yang kuat untuk terus melanjutkan reformasi birokrasi 
guna menciptakan tata kepemerintahan yang baik, dan diwujudkan 
melalui upaya membangun sistem penyelenggaraan negara dan 
pemerintahan yang mampu mendukung pelaksanaan 
pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. 

2.2.5. Wilayah Dan Tata Ruang 

Pada tahun 2025 yang  akan datang diperkirakan ketersediaan 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur  saja 
belum dapat menjamin terselenggaranya penataan ruang yang 
seimbang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di 
wilayah daerah juga untuk mewujudkan sinergitas pembangunan 
keruangan dalam lingkup Jawa Barat. Upaya menjaga konsistensi 
antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang akan menjadi tantangan cukup besar dalam 
hal ini. 

Peran daerah sebagai salah satu Kawasan Andalan  dengan sektor 
unggulan  pertanian,  pariwisata,  industri, dan  perikanan di Jawa 
Barat yaitu Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur dan 
sekitarnya), demikian pula dengan pengembangan jaringan jalan 
bebas hambatan nasional di P. Jawa yaitu segmen jalan Sukabumi-
Ciranjang dan Ciranjang-Padalarang dapat memberikan manfaat 
yang sangat besar bagi pengembangan wilayah daerah. 
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baik di sektor pariwisata 
maupun di sektor agribisnis dapat berkembang dengan pesat, jika 
penataan ruang diselenggarakan secara optimal. Di lain pihak, 



  

 

peran yang telah diberikan kepada daerah ini dapat menjadi 
tantangan yang harus dihadapi, mengingat kelemahan dalam 
menjaga konsistensi dalam proses penataan ruang. Secara ekstrim 
peran yang besar ini dapat juga mengakibatkan degradasi 
lingkungan serta menurunnya daya dukung wilayah.  

Usulan penetapan PKW Kabupaten Cianjur sebagai pusat 
pelayanan perkotaan dalam konstelasi perencanaan ruang wilayah 
Provinsi Jawa Barat  memungkinkan  dua kondisi berbeda. Kondisi 
pertama, usulan tersebut  dipenuhi dan kondisi kedua adalah 
usulan tersebut  tidak dipenuhi dalam waktu rencana hingga 2025. 
Kedua kondisi ini perlu dipertimbangkan. Jika Kawasan Perkotaan 
Cianjur sebagai pusat pertumbuhan dari wilayah daerah ditetapkan 
sebagai salah satu PKW, maka tantangan yang dihadapi adalah 
kemampuan untuk memenuhi target capaian kinerja sebagai 
sebuah pusat pelayanan perkotaan. Kondisi ini menimbulkan 
konsekuensi yang berat dan menuntut komitmen yang cukup kuat 
untuk mewujudkannya. Sebaliknya, jika usulan penetapan PKW ini 
tidak dipenuhi, maka daerah harus meningkatkan manfaat dari 
potensi yang dimiliki tanpa dukungan kebijakan ruang regional 
Provinsi Jawa Barat.  

Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan publik di daerah-
daerah yang sulit terjangkau merupakan tantangan yang harus 
dihadapi ketika strategi perencanaan ruang adalah pengembangan 
struktur ruang yang dimaksudkan  untuk mengurangi ketimpangan 
dan kesenjangan perkembangan antar wilayah di daerah.  

Tantangan untuk mencapai perwujudan kawasan lindung di daerah 
dengan proporsi 59,6% dari luas seluruh wilayah daerah bukan 
permasalahan yang mudah untuk diselesaikan. Peningkatan 
capaian perwujudan kawasan lindung beberapa tahun ini, dari 
tahun ke tahun sangat  rendah. Untuk itu perlu adanya komitmen 
untuk memanfaatkan ruang untuk mewujudkan rencana yang 
telah mendapatkan legitimasi secara sah. Disamping itu, 
dibutuhkan pengelolaan yang matang agar kawasan budidaya yang 
hanya mencapai 40% dapat dimanfaatkan secara optimal, berdaya 
guna dan berhasil guna untuk mendorong kesejahteraan penduduk 
dengan tetap memperhatikan Kawasan Rawan Bencana Alam. 
Sehingga penataan ruang dapat  melindungi manusia dan 
kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun 
secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Pemberlakuan 
pasar global yang tak terhindarkan pengaruhnya dalam 
pembangunan nasional dan daerah memposisikan daerah pada 
keadaan yang penuh tantangan. Daerah harus mampu menghadapi 
persaingan global melalui pengelolaan ruang yang efisien dan 
efektif.   



  

 

Perwujudkan penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung 
daya saing daerah, dan berkeadilan, serasi, serta mampu 
mewadahi perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomiannya 
dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya 
tampung lingkungan merupakan tantangan jangka panjang hingga 
akhir tahun rencana. 

Prediksi pertumbuhan  penduduk dan kegiatannya pada masa yang 
akan datang mengakibatkan desakan akan ruang semakin besar 
pula sehingga di butuhkan penataan ruang yang lebih arif dengan 
tetap mempertimbangkan kondisi geografis daerah. Tantangan 
yang dihadapi daerah adalah bagaimana mengembangkan sistem 
prasarana untuk dapat mendorong perkembangan bagian wilayah 
selatan dan tengah Kabupaten Cianjur, serta memenuhi pelayanan 
bagi penduduk dan kegiatan yang telah ada dan dikendalikan 
perkembangannya. Bagaimanapun pengembangan prasarana 
wilayah yang berdekatan dengan fungsi lindung, perlu dikendalikan 
sehingga kawasan lindung dapat tetap terjaga. Pengembangan 
sistem prasarana wilayah ini akan diprioritaskan pada 
pembentukan struktur ruang yang lebih terintegrasi antar bagian 
wilayah utara, tengah, dan selatan agar peran pusat kegiatan dapat 
berjalan dengan optimal.  

2.2.6. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

Tantangan besar yang dihadapi daerah sampai tahun 2025 adalah 
memulihkan dan menguatkan kembali daya dukung lingkungan 
dan mengarusutamakan pelaksanaan pembangunan yang 
berwawasan lingkungan. Bersamaan dengan itu, keterlibatan 
seluruh potensi masyarakat untuk melakukan berbagai penguatan 
bagi terwujudnya perilaku dan budaya ramah lingkungan serta 
sadar resiko bencana perlu terus ditumbuhkembangkan. 
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan prinsip 
berkelanjutan menjadi tumpuan bagi upaya peningkatan kualitas 
lingkungan hidup ke depan. Pendayagunaan sumber daya alam 
harus dilakukan sefektif dan seefisien mungkin, ditopang IPTEK 
yang memadai dan ramah lingkungan sehingga memberikan nilai 
tambah yang berarti. Cianjur dengan keanekaragaman potensi 
sumberdaya alamnya tidak hanya menjadi pengekspor sumber 
daya alam bernilai rendah dan mengimpornya kembali dalam 
bentuk produk bernilai tinggi, melainkan harus menjadi 
pengekspor sumber daya alam yang telah diolah dan bernilai 
tinggi. 

Pembiayaan penataan lingkungan merupakan aspek penting yang 
selama ini sulit dilaksanakan karena terkait kerja sama dan 
komitmen antar pihak atau antar daerah. Penerapan prinsip yang 



  

 

mencemari dan merusak harus membayar, pola pembagian peran 
hulu hilir atau pusat–daerah, bagi hasil pajak untuk lingkungan, 
dana lingkungan, serta pola pembiayaan pemulihan lingkungan 
harus mulai dilakukan. Pengawasan secara berkesinambungan dan 
penegakan hukum secara konsisten adalah sasaran dalam rangka 
pemulihan daya dukung lingkungan lebih maksimal. Pemahaman 
resiko bencana harus mulai diintegrasikan pada proses 
pembangunan ke depan, guna meminimalisasikan resiko dan 
kerugian yang mungkin timbul atas hasil–hasil pembangunan yang 
dicapai. Diperlukan kebijakan untuk mensinergiskan pembangunan 
di segala bidang dengan optimalisasi sumberdaya alam dan 
pelestarian fungsi lingkungan hidup agar tidak terjadi kerusakan 
sumberdaya alam dan lingkungan hidup di daerah.  
 

BAB III 

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-2025 

3.1. Visi Pembangunan Daerah 

Visi merupakan refleksi dari seluruh harapan dan keinginan bersama dari 
seluruh pemangku kepentingan suatu daerah. Dengan visi ini maka semua 
kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah akan dioptimalkan dalam 
upaya pencapaian tujuan tersebut. Bahkan lebih jauh dari itu, sebagai 
konsekuensinya seluruh aktivitas dan pelaksanaan pembangunan yang akan 
diselenggarakan dalam dua puluh tahun mendatang, baik oleh pemerintah, 
maupun swasta dan masyarakat di daerah harus disinergikan untuk 
pencapaian visi daerah ini.  

Perumusan visi daerah,  selain memberikan arah dan fokus strategi yang 
jelas, juga mampu menjadi perekat seluruh komponen pembangunan, 
sehingga memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen, 
dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan daerah. 

Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini dan tantangan yang akan 
dihadapi hingga tahun 2025 serta dengan mempertimbangkan modal dasar 
yang dimiliki, maka Visi Pembangunan daerah Tahun 2005-2025 adalah : 

” Dengan Iman dan Takwa Berorientasi Budaya dan Akhlaqul Karimah, 
Cianjur Menuju Kabupaten Unggulan Bidang Agribisnis dan Pariwisata ” 

Pernyataan visi pembangunan daerah di atas memiliki makna : 

1. Visi daerah yang dimulai dengan Iman dan Takwa serta berorientasi 
Budaya, memberi makna bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang 
diselenggarakan di daerah tidak terlepas dari keyakinan akan nilai 
ketuhanan serta sekaligus penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
dalam proses pencapaian suatu tingkatan manusia takwa, yaitu mahluk 
yang patuh akan segala perintah-Nya serta menjauhi semua larangan-
Nya. Sehingga mahluk yang bertakwa akan selalu berjalan dalam 



  

 

keinginan pencapaian ma’rifat hidup dalam bingkai syariat yang 
diajarkan-Nya. 

2. Pada saat iman dan takwa telah menjadi keyakinan hidup dan sekaligus 
menjadi jati diri, maka budaya yang didasarkan pada etika dan estetika 
dalam mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang beradab, 
selanjutnya akan menjadi pondasi yang kokoh dalam pelaksanaan 
aktivitas guna mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan berdasarkan 
keunggulan dan potensi daerah..  

3. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara warga Cianjur 
yang dikenal religius merupakan modal dasar dalam menyukseskan 
pembangunan manusia. Pembinaan ahlak menuju  ahklaqul karimah 
bagi seluruh pelaku pembangunan daerah menjadi suatu keharusan 
yang tidak bisa diabaikan untuk mengisi kehausan dan kehampaan 
spiritual yang umumnya menyertai pesatnya kemajuan pembangunan 
masyarakat suatu daerah. 

4. Kabupaten unggulan yang dimaksudkan dalam visi adalah daerah 
sebagai daerah yang mempunyai keunggulan dalam pengelolaan 
potensi yang dimilikinya yaitu bidang agribisnis dan pariwisata yang 
akan terus dikembangkan secara simultan untuk dijadikan sektor utama 
dan sekaligus unggulan dalam kurun waktu hingga tahun 2025. 
Sehingga dalam kurun waktu tersebut diharapkan kedua sektor ini akan 
saling menguatkan dalam menopang daya saing daerah dalam konteks 
kewilayahan secara regional maupun nasional dan internasional. 

5. Penempatan agribisnis sebagai sektor unggulan dimaknai bahwa sektor 
pertanian saat ini merupakan sektor yang memiliki peranan sangat 
besar dalam menopang perekonomian daerah, maka dalam jangka 
panjang sektor ini harus dipertahankan sebagai daya saing utama 
daerah. Pola pengelolaan pertanian dilakukan dengan lebih efisien serta 
mampu merespon kebutuhan pasar dan ditunjang oleh tataniaga yang 
sehat dengan mengedepankan kepentingan masyarakat Cianjur dan 
sekaligus kepentingan daya dukung lingkungan, menjadikan komoditas 
pertanian daerah memiliki daya saing menjadi tujuan utama 
pengembangan sektor pertanian pada tahun 2025 mendatang.  

6. Sementara itu dijadikannya pariwisata sebagai sektor unggulan yang 
dikembangkan oleh daerah dalam kurun waktu hingga akhir tahun 
rencana dilandasi oleh kenyataan bahwa sektor ini memiliki relevansi 
dengan potensi sektor pertanian yang akan dipertahankan sebagai 
sektor unggulan daerah. Dengan demikian, sektor pariwisata akan 
mengarah pada pengembangan potensi wisata alam serta sekaligus 
penunjang sektor agribisnis yang berbasis pengelolaan sumber daya 
alam dan budaya lokal. 

 



  

 

3.2. Misi Pembangunan  

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah akan ditempuh 
melalui 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Cianjur 
2005-2025 sebagai berikut:  

Misi ke-1. Mewujudkan masyarakat berbudaya luhur dan berakhlak 
mulia  sebagai aktualisasi dari keimanan dan ketaqwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mengembangkan 
masyarakat yang  berdaya saing  adalah mewujudkan 
masyarakat Cianjur yang memiliki jati diri  berpengetahuan 
tinggi, halus budi bahasa, dan memilliki kualitas jasmani yang 
baik; mewujudkan masyarakat Cianjur yang berkomitmen 
dengan karakteristik ahklak mulia sebagai aktualisasi dari 
keimanan  dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;  
serta menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, memiliki 
tingkat pendidikan dan kompetensi tinggi, serta jiwa 
kewirausahaan (entrepreneurship) sehingga pada akhirnya 
membentuk manusia yang berdaya saing. 

Misi ke-2. Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good 
Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean 
Government) adalah meningkatkan pelayanan bagi semua 
stakeholders; meningkatkan pemanfaatan sumberdaya secara 
efisien dan efektif;  meningkatkan kinerja lembaga dan aparat  
di bidang manajemen, organisasi, maupun di bidang kebijakan 
publik; menyediakan aturan dan hukum yang membentuk 
situasi dan kondisi yang aman dan tertib serta kondusif bagi 
masyarakat; meningkatkan keterbukaan informasi kepada  
publik;  menjembatani berbagai aspirasi guna mencapai 
persetujuan bersama demi kepentingan masyarakat; 
mendorong proses demokrasi di masyarakat; serta menjamin 
terwujudnya pemerintahan yang bersih. 

Misi ke-3. Mengembangkan Kabupaten Cianjur sebagai  produsen utama 
komoditas pertanian melalui penguatan sistem agribisnis yang 
efisien,  progresif, aman, dan berkelanjutan adalah 
meningkatkan produk pertanian dengan kualitas, kuantitas, 
dan kontinuitas tinggi   dengan cara membuka peluang seluas-
luasnya bagi bangkitnya para produsen komoditas pertanian 
yang mengembangkan sistem pertanian  secara efisien,  
progresif, aman, dan berkelanjutan. 

Misi ke-4. Mengembangkan pariwisata berbasis kekayaan alam dan 
budaya lokal adalah meningkatkan pariwisata menjadi sektor 
andalan yang mampu menguatkan ekonomi daerah dan 
mengembangkan kegiatan industri sektor terkait  dengan 
tetap mempertimbangkan aspek-aspek sosial budaya, 



  

 

lingkungan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama guna 
peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, serta mendorong 
keterlibatan masyarakat. 

BAB IV 

ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 

DAERAH TAHUN 2005-2025 

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah mewujudkan 
masyarakat unggul  yang mampu mengembangkan sektor agribisnis dan pariwisata 
menjadi segmen ekonomi daerah yang beragam dan menguntungkan dengan 
mempertimbangkan daya dukung lingkungan  serta  partisipasi dan keterlibatan 
aktif stakeholders  sebagai upaya menuju masyarakat Cianjur yang beriman dan 
bertakwa serta berorientasi budaya dan akhlaqul karimah mewujudkan Cianjur 
sebagai kabupaten unggulan bidang agribisnis dan pariwisata. 

Sebagai ukuran tercapainya daerah dengan sektor agribisnis dan pariwisata yang 
beragam dan menguntungkan bagi perekonomian daerah serta 
mempertimbangkan daya dukung lingkungan dengan partisipasi dan keterlibatan 
aktif stakeholders, pembangunan daerah hingga tahun 2025 diarahkan pada 
pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut : 

1. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya luhur dan berakhlak mulia  sebagai 
aktualisasi dari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam 
rangka mengembangkan masyarakat yang  berdaya saing. ditandai oleh hal-
hal berikut : 

a. Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat yang ditunjukkan dengan 
meningkatnya kesadaran dan kemampuan keluarga dalam memenuhi 
kebutuhan dasar, sosial dan psikologis anggotanya. Ketahanan 
masyarakat juga ditunjukkan oleh kemampuan keluarga dalam 
menangkal pengaruh budaya asing yang negatif bagi anggotanya serta 
dalam mencegah dan menanggulangi kerawanan sosial. 

b. Terbinanya nilai-nilai budaya luhur dan nilai filosofi seni tradisional khas 
Cianjur sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial 
untuk memperkuat identitas warga masyarakat  Cianjur; 

c. Meningkatnya pemahaman budaya dan multikultural bertujuan guna 
mewujudkan masyarakat yang beradab; 

d. Meningkatnya kesadaran masyarakat Cianjur untuk berkomitmen dengan 
karakteristik akhlak mulia sebagai aktualisasi keimanan dan ketaqwaan 
kepada Tuhan yang Maha Esa;  

 

 

 



  

 

e. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama serta 
pemantapan keimanan dan ketaqwaan, pembinaan akhlak mulia dan 
budi pekerti luhur melalui penyediaan lingkungan yang kondusif meliputi  
sarana,  prasarana,  serta perbaikan pranata pendukung   bagi  tumbuh-
kembangnya keimanan dan ketaqwaan  masyarakat Cianjur kepada 
Tuhan yang Maha Esa; 

f. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama sehingga dapat 
memperkuat dasar-dasar kerukunan hidup intern dan antarumat 
beragama; 

g. Terbinanya jiwa kewirausahaan (entrepreneurship)  sumber daya 
manusia Kabupaten Cianjur  yang berorientasi masa depan, kreatif, 
inovatif, memiliki etos kerja  dan daya saing tinggi.   

h. Meningkatnya akses terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas; 

i. Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan yang efektif dan berbasis 
kompetensi serta berorientasi pada kualitas lulusan; 

j. Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan formal, nonformal, dan 
informal; 

k. Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 
teknologi; 

l. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku sehat guna 
mewujudkan budaya hidup sehat; dan 

m. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang terpadu dan 
dilaksanakan secara adil, merata, dan terjangkau. 

2. Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) dan 
Pemerintahan yang Bersih (Clean Government) ditandai oleh hal-hal sebagai 
berikut : 

a. Meningkatnya komitmen pemerintah daerah melalui perbaikan aspek 
kelembagaan untuk mewujudkan good governance; 

b. Meningkatnya aksi warga masyarakat untuk memenuhi kewajiban dan 
komitmen mereka; 

c. Meningkatnya eksistensi lembaga-lembaga yang berfungsi menjamin 
agar kewajiban-kewajiban pelaku pembangunan dipenuhi; 

d. Meningkatnya keinginan warga masyarakat untuk menjalankan hak 
sebagai warga masyarakat dan hak politiknya; 

e. Meningkatnya keterbukaan dalam pengeluaran  pemerintah; 

f. Meningkatnya efisiensi dalam belanja pemerintah; 

g. Meningkatnya efisiensi dalam birokrasi pemerintah; 



  

 

h. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, 
dan kemampuan ekonomi masyarakat; 

i. Meningkatnya distribusi pendapatan yang lebih merata; 

j. Meningkatnya iklim kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil; dan 

k. Meningkatnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

3. Berkembangnya produsen komoditas pertanian melalui penguatan sistem 
agribisnis yang efisien,  progresif, aman, dan berkelanjutan ditandai oleh ha-
hal sebagai berikut : 

a. Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha tani; 

b. Meningkatnya efisensi dalam penggunaan input usaha tani  guna 
menghasilkan produk pertanian seoptimal mungkin; 

c. Meningkatnya kreativitas yang mengarah pada   kemajuan dengan 
mengikutsertakan partisipasi aktif seluruh stakeholders; 

d. Meningkatnya produk pertanian yang aman bagi kesehatan, keselamatan 
dan kesehatan kerja, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup, serta 
produk yang dihasilkan melalui teknologi yang akrab lingkungan; 

e. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan 
yang menjamin bahwa kelestarian sumberdaya alam akan terpelihara 
bahkan meningkat kualitasnya untuk diwariskan kepada generasi yang 
akan datang; 

f. Meningkatnya daya saing melalui pengembangan komoditas pertanian 
berdasarkan konsep keunggulan menyeluruh dari hulu ke hilir dan 
konsep kewilayahan komoditas; 

g. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian melalui peningkatan 
penguasaan teknologi pertanian bagi para pelaku usaha pertanian;  

h. Meningkatnya fasilitas pemasaran, meliputi transportasi, komunikasi, 
informasi, dan  infrastruktur pendukung lainnya; serta 

i. Meningkatnya perekonomian wilayah dan berkurangnya ketimpangan 
antar bagian wilayah yang relatif maju (terutama di wilayah utara) 
dengan bagian wilayah yang kurang berkembang (yaitu wilayah tengah-
selatan) melalui optimasi pemanfaatan sumber daya dan pengembangan 
sistem keterkaitan ruang (spatial linkages) dengan pemantapan jaringan 
infrastruktur. 

4. Berkembangnya pariwisata berbasis kekayaan alam dan budaya lokal ditandai 
oleh hal-hal sebagai berikut : 

a. Meningkatnya kegiatan perekonomian sebagai akibat dibangunnya 
sarana dan prasarana guna pengembangan pariwisata; 



  

 

b. Meningkatnya industri-industri baru berkaitan dengan pariwisata antara 
lain transportasi dan akomodasi serta turunannya; 

c. Meningkatnya permintaan hasil usaha di sektor pertanian  untuk 
kebutuhan akomodasi wisatawan; 

d. Meningkatnya permintaan terhadap hasil usaha industri kerajinan 
cindera mata; 

e. Meluasnya promosi dan permintaan barang-barang dan produk lokal ke 
luar wilayah dan ke luar negeri; 

f. Meningkatnya pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk 
kepentingan pembangunan daerah; 

g. Meningkatnya kesempatan berusaha serta kesempatan kerja; 

h. Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata serta berkembangnya 
aspek pemasaran, produksi, aksesibilitas, dan infrastruktur 
kepariwisataan untuk meningkatan kunjungan wisatawan domestik dan 
mancanegara; 

i. Meningkatnya tenaga kerja terampil dan profesional di bidang 
kepariwisatan; 

j. Meningkatnya keramahtamahan dan kenyamanan dalam memberikan 
pelayanan kepada wisatawan; 

k. Berkembangnya usaha wisata dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai 
agama; 

l. Meningkatnya investasi di kawasan-kawasan wisata sesuai dengan 
kondisi masing-masing; 

m. Terkendalinya kelestarian lingkungan atau alam dan budaya setempat. 

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok tersebut, arah pembangunan jangka 
panjang selama kurun waktu 2005 - 2025 adalah sebagai berikut : 

4.1. Arah Pembangunan 

4.1.1. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya luhur dan berakhlak 
mulia  sebagai aktualisasi dari keimanan dan ketaqwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mengembangkan masyarakat 
yang  berdaya saing.   

Masyarakat yang berdaya saing adalah satu kondisi di mana  
masyarakat mampu menghadapi perubahan lingkungan persaingan 
global yang diperkirakan akan terjadi secara dramatis sebagaimana 
halnya telah terjadi selama dekade terakhir ini. Pada masa ini, daya 
saing berarti ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Untuk 
menggapai itu semua, maka  pembangunan yang berorientasi pada 
perwujudan masyarakat  terdidik, tahan uji, kreatif, mampu 



  

 

berpikir inovatif, dan berdaya akan meliputi pembangunan di 
bidang kebudayaan, keagamaan, kesehatan, pendidikan, 
kepemudaan dan olah raga, perlindungan anak dan perempuan, 
serta keluarga. 

Pembangunan bidang kebudayaan merupakan modal bagi 
terciptanya sumber daya manusia Kabupaten Cianjur yang 
mempunyai jati diri yang kuat dan berketahanan budaya. Dengan 
terwujudnya masyarakat yang memiliki jatidiri dan berketahanan 
budaya, diharapkan mampu membentuk identitas dan karakter 
warga masyarakat Cianjur. Oleh karenanya pembangunan bidang 
kebudayaan diarahkan pada : 

1. Pelestarian  dan perlindungan nilai-nilai  budaya daerah sebagai 
asset daerah yang dapat mengangkat harkat dan martabat 
bangsa khususnya masyarakat Cianjur; 

2. Pengembangan dan pemantapan budaya daerah sebagai jati 
diri masyarakat Cianjur; Pemanfaatan budaya sebagai asset daerah 

3. Perlindungan dan pemanfaatan  budaya sebagai aset daerah. 

Pembangunan fisik material harus dilandasi oleh pembangunan 
bidang keagamaan, sedemikian hingga mampu mewujudkan 
sumberdaya manusia Kabupaten Cianjur yang sejahtera lahir batin. 
Pembangunan bidang keagamaan ini diarahkan pada  : 

1. Pemantapan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai 
landasan moral, spiritual, dan etika dalam mewujudkan  
masyarakat  yang berdaya saing. 

2. Peningkatan dan pemantapan kerukunan hidup inter dan 
antarumat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang 
harmonis dan saling menghormati. 

3. Peningkatan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan 
dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam 
semua aspek kehidupan untuk memperkukuh jati diri dan 
kepribadian masyarakat  Cianjur. 

Pembangunan bidang kesehatan harus dilakukan untuk 
mendukung terwujudnya masyarakat yang berdaya.  Suatu cara 
yang telah dicanangkan pemerintah dalam hal ini adalah 
mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Paradigma 
sehat harus dikembangkan sebagai model pembangunan 
kesehatan, yaitu pembangunan kesehatan yang mengutamakan 
upaya-upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya 
kuratif dan rehabilitatif. Paradigma sehat ini diharapkan akan 
mampu mendorong masyarakat untuk  bersikap dan bertindak 
mandiri dalam menjaga kesehatannya melalui kesadaran terhadap 



  

 

upaya-upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Oleh 
karena itu,  pembangunan bidang kesehatan diarahkan pada  : 

1. Peningkatan pemerataan keterjangkauan dan mutu pelayanan 
kesehatan serta gizi masyarakat; 

2. Pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil, dan 
berkesinambungan; 

3. Peningkatan  kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan; 

4. Pencegahan dan pemberantasan penyakit serta perbaikan gizi 
masyarakat;  

5. Pemasyarakatan perilaku sehat dan bersih. 

Keselarasan pembangunan pendidikan antara pemerintah pusat 
dan daerah untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan 
bermutu bagi semua peserta didik mulai dari usia pendidikan 
dasar,  menengah, dan tinggi merupakan hal yang penting untuk 
mewujudkan sumberdaya manusia Indonesia pada umumnya dan 
sumberdaya manusia  Cianjur pada khususnya yang berkualitas 
serta berdaya saing. Oleh karena itu, pembangunan di bidang 
pendidikan diarahkan pada : 

1. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing layanan pendidikan 
pada semua jenjang sesuai potensi, tuntutan dan kebutuhan 
masyarakat, serta tuntutan global; 

2. Penyempurnaan penyediaan basis data pendidikan dalam 
rangka memantapkan perencanaan, evaluasi, dan pengendalian 
pembangunan pendidikan; 

3. Perluasan akses layanan pendidikan melalui peningkatan dan 
pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh 
anak usia dini dan usia sekolah;      

4. Pemantapan mekanisme operasional pengelolaan 
pembangunan bidang pendidikan berdasarkan prinsip “Good 
Governance” dalam rangka meningkatkan efisensi,  efektivitas 
dan akuntabilitas sekaligus peningkatan pencitraan publik 
dalam pengelolaan pembangunan pendidikan disemua 
tingkatan; 

5. Perwujudan model pendidikan berbasis Ketrampilan Siap 
melalui pemanfaatan segenap karakteristik potensi daerah dan 
penerapan konsep life skill atau kecakapan hidup pada jalur 
Pendidikan Formal dan Non Formal; 

6. Penguatan pembelajaran akhlak  mulia dan pembangunan 
karakter bangsa sesuai dengan satuan dan jenjang pendidikan; 



  

 

7. Upaya peningkatan kemitraan dan partisipasi masyarakat dan 
dunia usaha/swasta dalam rangka menggali potensi sekaligus 
membantu meringankan beban pemerintah dalam 
menyediakan layanan pendidikan yang merata dan bermutu 
disamping dalam rangka memelihara pembangunan pendidikan 
yang berkelanjutan 

Pembangunan sumberdaya manusia juga meliputi penyiapan para 
pemudanya untuk menjadi generasi penerus nilai-nilai kebaikan, 
inovatif dalam melakukan pembaharuan, kreatif dalam 
menghadapi berbagai tantangan dan berpegang teguh pada nilai 
nilai agama serta nilai nilai luhur budaya yang berada ditengah-
tengah masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan bidang 
kepemudaan dan olahraga diarahkan pada : 

1. Peningkatan peran pemuda serta pembangunan spirit 
kepeloporan pemuda dalam pembangunan daerah  melalui 
peningkatan kemandirian, kreativitas, dan produktivitas 
pemuda; 

2. Pengembangan organisasi kepemudaan yang mampu 
mendorong tumbuhnya budaya kerja yang berbasis inovasi  
serta kedinamisan dalam mewujudkan perubahan ke arah yang 
lebih baik; 

3. Peningkatan prestasi dan sportivitas dalam pengembangan 
budaya berolahraga di masyarakat. 

Keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia tak akan 
sepenuhnya tercapai tanpa  upaya perwujudan lingkungan  tempat 
tumbuhnya anak yang sehat, cerdas ceria, berakhlak mulia, dan 
terlindungi. Selain itu, pembangunan juga tak akan berhasil tanpa 
peran perempuan. Oleh karenanya, kesetaraan kontribusi dalam 
pembangunan antara laki-laki dan perempuan perlu terus menerus 
ditingkatkan. Maka, terkait aspek ini pembangunan perlu 
diarahkan pada : 

1. Peningkatan perlindungan anak melalui kepedulian kepada 
anak yang  berdampak pada kualitas hidup manusia yaitu di 
bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang 
ketenagakerjaan, dan kemampuan keluarga untuk membiayai 
kualitas hidupnya yaitu terbebas dari kemiskinan; 

2. Peningkatan peran perempuan dalam proses pengambilan 
keputusan di semua tahapan pembangunan; 

3. Penguatan kelembagaan instansi pemerintah untuk melakukan 
pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses 
pembangunan.  



  

 

Pembangunan sumberdaya manusia juga berkaitan dengan 
pemberdayaan keluarga yang bertujuan untuk melepaskan 
anggotanya dari kebodohan dan kemiskinan. Keluarga dijadikan 
sasaran pemberdayaan agar mampu menjadi agen pembangunan 
dan mengembangkan seluruh potensi, peran, serta 
kemampuannya untuk bertindak sebagai agen pembangunan yang 
diperhitungkan. Oleh karenanya, peran keluarga perlu ditingkatkan 
guna mewujudkan masyarakat berkualitas sedemikian hingga 
pembangunan keluarga perlu diarahkan pada : 

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan keluarga 
berencana untuk pengendalian laju pertumbuhan penduduk; 

2. Peningkatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam 
pengasuhan dan penumbuh-kembangan anak; 

3. Perkuatan kelembagaan dan jejaring pelayanan keluarga 
berencana. 

4.1.2. Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good 
Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Government)   

Perwujudan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good 
Governance) bagi sistem organisasi dan manajemen pemerintahan 
akan menentukan pencapaian kemajuan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan yang efektif, efisien, dan mampu menjadi tulang 
punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Berkaitan dengan upaya perwujudan good governance dalam 
penyelenggaraan fungsi  pemerintahan, maka hal tersebut perlu 
diwujudkan pada bidang hukum, politik, keamanan dan ketertiban, 
aparatur, aspek organisasi, pelayanan publik, serta aspek otonomi 
daerah.  

Untuk lebih mengoptimalkan kepastian hukum dalam pelaksanaan 
kegiatan pembangunan di bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya, 
hak asasi manusia, kesehatan, dan pendidikan dibutuhkan 
ketersediaan peraturan perundang-undangan yang memadai. 
Pembangunan hukum yang memperhatikan substansi dan 
aparaturnya serta  budaya hukum atau aspek kulturalnya akan 
dapat mewujudkan peraturan perundang-undangan yang progresif 
dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor dan wilayah. 
Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka pembangunan di 
bidang hukum diarahkan pada : 

1. Penataan sistem hukum dengan memperhatikan  asas-asas 
hukum dan sasaran  pada tersedianya sistem hukum yang 
efektif serta memberikan kepastian kewenangan dan kepastian 
hukum; 



  

 

2. Peningkatan kesadaran hukum melalui penerangan hukum dan 
penyuluhan hukum; 

3. Penegakan hukum yang didasarkan kepada pembentukan 
budaya hukum melalui peningkatan  kualitas sumberdaya 
manusia, penyediaan sarana/fasilitas pendukung penegakan 
hukum,  peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan  
peningkatan pemahaman tentang kultur/ kebudayaan.  

Untuk mewujudkan masyarakat daerah yang demokratis 
berdasarkan hukum, maka pembangunan politik  dilakukan dengan 
memantapkan pelembagaan demokrasi yang berbasis etika dan 
nilai budaya luhur sehingga mampu mewujudkan keadaan yang 
tertib, aman, dan tenteram dalam melaksanakan pembangunan. 
Oleh karenanya, pembangunan  bidang politik diarahkan pada : 

1. Penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada 
proses pelembagaan demokrasi; 

2. Penataan peran pemerintah dan masyarakat dititikberatkan 
pada pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat; 

3. Penataan proses politik yang dititikberatkan pada 
pengalokasian/ representasi kekuasaan; 

4. Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada 
penanaman nilai-nilai demokratis; 

5. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang 
ditekankan pada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan 
politik; 

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta 
penegakan hukum dengan dukungan aparat penegak hukum yang 
profesional mendorong terwujudnya lingkungan yang stabil dan 
kondusif untuk pembangunan daerah. Maka, pembangunan 
keamanan dan ketertiban diarahkan pada :  

1. Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan 
dan ketertiban serta penyelesaian konflik. 

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan 
kemanan dan ketertiban dan penanggulangan gangguan 
keamanan, ketertiban dan penyakit masyarakat; 

3. Meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum, 
pemerintah, dan masyarakat dalam pemeliharan keamanan dan 
ketertiban. 

Kapasitas aparatur yang memadai  akan mendukung terwujudnya 
profesionalisme dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas  di 



  

 

sektor publik. Untuk itu, pembangunan aparatur perlu diarahkan 
pada : 

1. Perubahan perilaku aparatur pemerintah yang dilandasi 
peningkatan etos kerja, profesionalitas, ketaatan pada 
peraturan perundangan, sistem karir yang lebih terarah dan 
mampu menjamin kesejahteraan pegawai sesuai kinerjanya.  

2. Peningkatan kemahiran beradaptasi dalam penggunaan 
perangkat teknologi berbasis informasi yang mempunyai daya 
saing yang berdampak pada kualitas pelayanan pada 
masyarakat.  

Pengembangan organisasi pemerintahan diarahkan pada 
perwujudan struktur organisasi dan tata kerja yang lebih efektif 
dan efisien serta pada penyelenggaraan tugas dan fungsi 
pemerintahan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang bersifat 
regulasi, pelayanan,  pemberdayaan, operasional,  perumusan 
kebijakan teknis serta pelaksanaan sebagian kewenangan 
desentralisasi dengan ditunjang oleh pelayanan administrasi 
pemerintahan yang baik. Dengan demikian kinerja kelembagaan 
penyelenggaraan pemerintahan  untuk melaksanakan administrasi 
pemerintahan daerah dapat diupayakan menuju suatu capaian 
yang progresif, memenuhi kaidah prosedur dan mekanisme yang 
tepat, serta mengandung aspek-aspek regulasi yang jelas, pasti dan 
adil serta dapat dilaksanakan melalui koordinasi yang sinergis 
antara unit-unit kerja pemerintah daerah.  

Fungsi utama pemerintah daerah adalah penyediaan pelayanan 
publik bagi masyarakat daerah bersangkutan. Oleh sebab itu, 
optimalisasi pelayanan publik yang menggunakan prinsip 
keterbukaan dan transparansi harus menjadi perhatian utama 
pemerintah daerah agar dapat menyajikan pelayanan publik yang 
prima bagi masyarakat.  Hal ini membutuhkan tersedianya suatu 
cara untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pelayanan 
publik yang tepat bagi masyarakat, dan sekaligus mendorong 
masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah 
di bidang pelayanan publik. Dengan demikian, kebijakan 
pembangunan dalam hal pelayanan publik ini diarahkan pada : 

1. Perwujudan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjamin 
kualitas minimum dari suatu pelayanan publik yang dapat 
dinikmati oleh masyarakat;  

2. Pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan 
pelayanan antar wilayah; 

3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi termasuk 
pengembangan e-government dalam penyelenggaraan 



  

 

pemerintahan yang transparan, mengutamakan pelayanan 
masyarakat, dan mengembangkan potensi daerah. 

Penyelenggaraan otonomi daerah dimaksudkan untuk 
meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian 
daerah dengan mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Oleh 
karena itu, pengembangan otonomi diarahkan pada : 

1. Penataan pengelolaan keuangan daerah yang ditujukan untuk 
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam 
pengelolaan keuangan daerah secara profesional, efisien, 
transparan, dan bertanggung jawab; 

2. Penguatan lembaga non pemerintah yang ditujukan untuk 
meningkatkan kemampuan dan keterlibatan  lembaga non 
pemerintah dalam proses pengambilan keputusan, 
perencanaan, pelaksanaan, dan terciptanya mekanisme 
pengawasan sosial secara demokratis; 

3. Pengembangan kebijakan dan strategi pelibatan masyarakat 
yang sebesar-besarnya pada tahap pelaksanaan serta 
pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah, untuk 
kemudian ditetapkan sebagai sebuah pengaturan sistem 
penyelenggaraan pelibatan masyarakat dalam pembangunan 
daerah yang memiliki aspek legalitas yang kuat. 

4.1.3. Menjadikan Daerah sebagai  produsen utama komoditas pertanian 
melalui penguatan sistem agribisnis yang efisien,  progresif, aman, 
dan berkelanjutan.  

Penguatan sistem agribisnis merupakan suatu rangkaian dari 
penguatan subsistem proses produksi, pengolahan hasil, 
pemasaran, serta aktivitas lain yang berkaitan; sedemikian hingga 
secara agregat mampu menjadikan daerah sebagai produsen 
utama komoditas pertanian.   

Sehubungan dengan  hal tersebut, penguatan sistem agribisnis 
diarahkan pada : 

1. Penguatan subsistem input dalam sistem agribisnis guna 
menghasilkan sarana produksi pertanian yang prima, 
termasuk diantaranya adalah pengembangan agribisnis 
dengan mengandalkan keunggulan komparatif sumber daya 
alam dan tenaga kerja yang memiliki keahlian (skilled labour); 

2. Operasionalisasi pembangunan sistem dan usaha-usaha 
agribisnis dilaksanakan melalui pengembangan kawasan dan 
pusat-pusat pertumbuhan berbasis komoditas sesuai dengan 
keunggulan masing-masing wilayah, dengan 



  

 

mempertimbangkan kondisi agro-ekologi dan permintaan 
masyarakat daerah, serta kondisi sosial ekonomi dan pasar; 

3. Penguatan dan penguasaan teknologi budidaya pertanian 
dalam mendukung proses produksi komoditi pertanian serta 
teknologi pengolahan komoditi pertanian dalam rangka 
meningkatkan nilai tambah; 

4. Penguatan agroindustri dalam penanganan komoditi 
pertanian guna memenuhi tuntutan konsumen; 

5. Peningkatan keunggulan kompetitif (competitive advantage) 
produk pertanian untuk masuk dalam pasar global didukung 
oleh sistem pemasaran yang efisien; 

6. Peningkatan peran sektor sekunder terutama industri rumah 
tangga kecil dan menengah dan sektor  tersier terutama 
perdagangan dan jasa dalam menunjang basis perekonomian 
daerah; 

7. Perwujudan kerangka legal yang menunjang sinergi 
mekanisme pasar dengan norma yang berlaku, nilai-nilai 
moral dan budaya daerah, serta modal sosial lainnya  dalam 
mendorong penggunaan sumberdaya alam secara efisien dan 
berkelanjutan; 

8. Penguatan lembaga pendukung untuk mencapai keberhasilan 
usaha agribisnis serta penguatan sinkronisasi dan sinergi antar 
pelaku subsistem agribisnis melalui kemitraan usaha;  

9. Peningkatan kemandirian pangan dalam rangka memenuhi 
ketersediaan dan kecukupan aneka bahan pangan berbasis 
potensi lokal yang berkualitas dan berkesinambungan; 

10. Pengembangan sarana dan prasarana/infrastruktur yang 
handal serta antisipatif guna mendukung berjalannya 
subsistem agribisnis  mulai dari proses produksi, pengolahan 
hasil, pemasaran, serta aktivitas lain yang berkaitan; 

11. Penyehatan iklim investasi dan kedinamisan ekonomi daerah 
yang dipengaruhi oleh  faktor pemicu besaran biaya; faktor 
kedinamisan ekonomi meliputi potensi dan struktur ekonomi 
daerah; serta faktor resiko meliputi stabilitas makro ekonomi, 
dinamika sosial  politik, transparansi kebijakan, dan institusi 
yang efektif memberikan kepastian hak investor. 

Sumber daya alam, baik itu berupa sumberdaya alam hayati 
maupun non-hayati, mempunyai fungsi penting bagi kegiatan 
pembangunan wilayah. Prinsip pembangunan wilayah secara 
berkelanjutan (sustainable development) mengharuskan kegiatan 



  

 

pembangunan dilaksanakan melalui upaya penyeimbangan antara 
kegiatan pembangunan dengan pemanfaatan sumber daya alam 
yang bertujuan menjamin kelestarian kelangsungan lingkungan 
hidup. Oleh karena itu, pembangunan  sistem agribisnis yang 
berkelanjutan diarahkan pada :  

1. Pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan 
prinsip-prinsip pencegahan, pengendalian,  dan pemulihan;  

2. Pengelolaan sumberdaya alam untuk  meningkatkan 
kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengabaikan 
kepentingan generasi yang akan datang dengan 
mempertimbangkan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, 
budaya, dan lingkungan; dan 

3. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya 
alam yang efektif berdasarkan tata kelola  yang baik melalui 
peningkatan kualitas sumberdaya manusia, perumusan 
kebijakan yang berwawasan lingkungan, penegakan hukum, dan 
partisipasi masyarakat. 

Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang 
terencana dan terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor 
dan tertuang dalam suatu rencana tata ruang. Rencana tata ruang 
tersebut kemudian digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi 
pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat 
sinergis, serasi dan berkelanjutan. Pemanfaatan ruang daerah  
diarahkan kepada : 

1. Pemantapan Wilayah Pengembangan (WP) Utara, WP Tengah, 
dan WP Selatan yang ditetapkan  untuk meningkatkan 
efektivitas pengelolaan pembangunan serta peningkatan 
keterkaitan fungsional antar WP; 

2. Pemantapan struktur ruang yang ditetapkan melalui 
pengembangan sistem jaringan prasarana utama dan sistem 
jaringan prasarana lainnya, pengaturan dan pengendalian pusat 
kegiatan dan pelayanan di wilayah utara serta mengembangkan 
lebih pesat tetapi tetap terkendali (terkait pelestarian kawasan 
lindung) wilayah tengah dan selatan; 

3. Pengembangan sistem prasarana wilayah yang difokuskan pada 
wilayah-wilayah yang didorong perkembangannya, yaitu pada 
wilayah tengah dan selatan; 

4. Pemantapan peran sistem permukiman sesuai dengan fungsi 
yang mempertimbangkan kemampuan daya dukung dan daya 
tampung lingkungan serta pengembangan dan penataan 



  

 

infratruktur wilayah untuk mendorong terbentuknya struktur 
ruang yang diharapkan; 

5. Perwujudan luas kawasan lindung sebesar 59,6%; 

 

6. Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam 
guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah-
wilayah yang belum berkembang karena adanya kendala fisik 
dan prasarana; 

7. Peningkatan produktivitas pertanian untuk mempertahankan 
daerah sebagai lumbung padi; dan 

8. Pengembangan kawasan-kawasan lainnya yang potensial untuk 
mendorong perekonomian daerah.   

4.1.4. Mengembangkan pariwisata berbasis kekayaan alam dan budaya 
lokal   

Pengembangan pariwisata berbasis kekayaan alam dan budaya 
masyarakat adalah upaya pengembangan pariwisata yang tidak 
hanya berperan penting dalam penggerak perekonomian, juga 
diharapkan meningkatkan kesempatan kerja, dan peningkatan 
pendapatan masyarakat.  Oleh karenanya, pengembangan 
pariwisata diarahkan kepada : 

1. Peningkatan pendapatan daerah pada khususnya dan 
pendapatan masyarakat pada umumnya melalui perluasan 
kesempatan kerja dan lapangan kerja serta mendorong 
kegiatan industri-industri penunjang dan industri-industri 
turunan lainnya; 

2. Penguatan dan peningkatan daya saing destinasi pariwisata di 
tingkat nasional dan internasional terutama destinasi wisata  
alam dan budaya; 

3. Pengembangan dan penguatan pemasaran serta promosi 
pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi dan responsif 
terhadap pasar nasional dan internasional;  

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pariwisata berbasis 
profesionalisme dan kompetensi melalui kerjasama dengan 
lembaga pendidikan dan pelatihan di dalam dan di luar negeri. 

5. Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata; 

6. Sinergi multi-stakeholders dalam desain program 
kepariwisataan. 

 



  

 

4.2. Tahapan dan Skala Prioritas 

 Untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang membutuhkan 
tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana 
pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang 
ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, 
tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala 
prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus 
berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka 
mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. 

Setiap sasaran pokok dalam empat misi pembangunan jangka panjang dapat 
ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-
masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama 
menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan.  

Diagram Rencana Tahapan Lima Tahunan Pencapaian Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Cianjur Tahun 2005-2025   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

dapat dilihat Gambar 4.1. berikut. 

 

 

Gambar 4.1. 

Diagram Rencana Tahapan Lima Tahunan Pencapaian Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah 

Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 

VISI Daerah  

2005-2025 

“Dengan Iman dan Takwa Berorientasi Budaya dan Akhlaqul Karimah, Cianjur Menuju Kabupaten Unggulan Bidang Agribisnis dan 
Pariwisata” 

 

Mengembangkan ketangguhan daerah 
menuju stabilitas serta kemandirian 
ekonomi yang sehat dan dinamis 
berlandaskan kehidupan sosial budaya 
masyarakat yang beriman dan bertakwa 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada era 
yang penuh dinamika perubahan, sarat 
kompetisi, dan sulit diprediksi. 

Misi 1    Mewujudkan masyarakat berbudaya luhur dan berakhlak mulia  sebagai aktualisasi dari keimanan dan ketaqwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mengembangkan masyarakat yang  berdaya saing. 

Misi 2    Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean 
Government). 

 

Misi 3 Mengembangkan Daerah sebagai  produsen utama komoditas pertanian 
melalui penguatan sistem agribisnis yang efisien,  progresif, 
aman, dan berkelanjutan. 

Misi 4 Mengembangkan pariwi-sata berbasis kekayaan alam dan budaya lokal.  

Membangun kekuatan sosial untuk 
bersinergi dalam aktivitas percepatan 
pembangunan dengan mengoptimalkan 
potensi dan keunggulan daerah  serta 
membangun keterkaitan antar wilayah 
secara terpadu, guna mewujudkan 
kemandirian dan daya saing daerah dalam 
kancah pembangunan regional dan 
nasional. 

2021 -2025 

(RPJM ke-4) 

Menumbuhkembang-kan kesadaran diri para 
pelaku pembangunan dalam menjalankan  
peran dan fungsinya masing-masing yang 
berorientasi pada pertumbuhan wilayah-
wilayah potensial secara seimbang 

2016 -2021 

(RPJM ke-3) 
 

Menetapkan arah pembangunan 
Kabupaten Cianjur yang 
memanfaatkan sumber daya yang 
dimiliki 

(RPJM transisi 2005-2010) 

 

Menegakkan per-wujudan pembangunan 
sebagai sebuah proses yang melibatkan 
perubahan, peningkatan, pembaharuan, 
dan kemajuan dalam keseluruhan hidup 
warganya 

RPJM Daerah Tahun 2006  -2011) 

2011 -2016 

(RPJM ke-2) 
  

2005 -2011 

(RPJM ke-1) 
   



  

 

Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun 
sebagai berikut  : 

4.2.1. RPJM Daerah Pertama (2005 - 2011) 

Dengan berlandaskan pada pencapaian hasil-hasil pembangunan 
periode sebelumnya, pembangunan daerah pada tahap ini 
diprioritaskan pada upaya menetapkan arah pembangunan daerah 
yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki melalui komitmen 
mengembangkan pertanian yang maju dan pariwisata berbasis 
pertanian dan lingkungan, menyiapkan kualitas sumberdaya 
manusia dan partisipasi masyarakat yang tinggi, mendorong 
perekonomian daerah yang berkembang, mengelola lingkungan 
yang kondusif, didukung oleh  pemerintahan yang berkinerja 
tinggi. Pada tahap ini prioritas lain yang cukup penting adalah pada 
upaya menegakkan perwujudan pembangunan daerah sebagai 
sebuah proses yang melibatkan perubahan, peningkatan, 
pembaharuan, dan kemajuan dalam keseluruhan hidup warganya 
guna menghadapi tantangan berat  untuk meningkatkan 
kemakmuran masyarakatnya  berkaitan dengan berbagai masalah 
sosial, kesehatan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, dan 
kepemerintahan (governance).  

Pada kurun waktu rencana 2005-2011,   RPJM Daerah yang dimiliki 
daerah adalah RPJM Transisi Tahun 2005-2010  dan RPJM Daerah 
Tahun 2006 - 2011. 

Prioritas pembangunan pada tahapan pembangunan pertama ini 
adalah : 

Bidang Sosial diarahkan dalam rangka pembangunan 
kesejahteraan sosial yang menumbuh-kembangkan kreativitas 
dalam masyarakat sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang 
harmonis dalam bermasyarakat, memberdayakan individu dan 
keluarga untuk lebih berperan menjadi pekerja sosial di lingkungan 
masing-masing guna penyelenggaraan pelayanan sosial oleh 
masyarakat secara mandiri.   

Bidang Kebudayaan.Pengembangan kebudayaan pada tahap ini 
diarahkan pada pelestarian nilai seni budaya tradisional daerah 
yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islami dengan sasaran 
meningkatnya pengetahuan, wawasan dan keterampilan tentang 
seni tradisional dan budaya daerah yang tidak bertentangan 
dengan nilai-nilai Islami serta pelestarian peninggalan seni budaya 
dan benda kepurbakalaan dengan sasaran  tersedianya sarana 
museum budaya, terpeliharanya benda-benda purbakala dan 
budaya, dan tersusunnya toponimi. 



  

 

Bidang Keagamaan. Pembangunan keagamaan pada tahap ini 
diarahkan pada peningkatan toleransi dan kerukunan dalam 
kehidupan beragama, rasa solidaritas di kalangan masyarakat  
serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai 
akhlakulkarimah, fasilitasi penyelenggaraan dialog  berbagai forum 
keagamaan dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 
dengan sasaran terciptanya kemitraan pengembangan wawasan 
kebangsaan dan terselenggaranya forum peningkatan kebangsaan. 

Bidang Kependudukan, diarahkan pada upaya pengendalian 
pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan Keluarga 
Berencana melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap 
pengadaan alat kontrsepsi (keluarga pra KS) dan pemenuhan 
kebutuhan masyarakat akan pelayanan KB dan Kesehatan 
Reproduksi (KR) yang berkualitas termasuk didalamnya upaya 
menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak serta 
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka 
membangun keluarga kecil yang berkualitas; peningkatan 
pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja 
tentang kesehatan dan hak-hak reproduksinya serta 
mempersiapkan kehidupan keluarga dalam mendukung 
peningkatan kualitas generasi mendatang; penyiapan tenaga 
pendamping Kelompok Bina Keluarga, peningkatan kesejahteraan 
dan membina ketahanan keluarga dengan memperhatikan 
kelompok usia penduduk berdasarkan siklus hidup, dalam 
memberikan pembinaan rangka membangun keluarga kecil yang 
berkualitas; serta penyiapan data berbasis mikro keluarga dalam 
meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan KB serta kesehatan 
Reproduksi sekaligus juga pemantapan ketahanan dan 
pemberdayaan keluarga. 

Perwujudan penataan administrasi kependudukan diselenggarakan 
dengan sasaran terbangunnya Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK) secara terpadu, terselenggaranya pelatihan 
tenaga SIAK, terimplementasinya SIAK, terkoordinasinya 
pelaksanaan kebijakan kependudukan, pengembangan data base 
kependudukan, meningkatnya kapasitas aparat dan kelembagaan 
kependudukan dan catatan sipil.  

Bidang Kesehatan. Pada tahap ini pembangunan bidang 
kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan 
masyarakat melalui upaya preventif, promotif kuratif, dan 
rehabilitatif. Upaya ini diarahkan pada peningkatan pelayanan 
kesehatan dasar pada masyarakat; peningkatan pelayanan sistem 
rujukan KB, pengobatan, perawatan, kesehatan jiwa, Pelayanan 
Obstetrik dan Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan Pelayanan 



  

 

Obstetrik Dan Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) serta 
gawat darurat. 

Peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan melalui penungkatan 
kualitas obat dan makanan; peningkatan pengetahuan masyarakat 
melalui penyebaran informasi kesehatan; peningkatan status gizi 
masyarakat dan mencegah terjadinya defisiensi gizi di masyakat; 
peningkatan lingkungan sehat; peningkatan status gizi masyarakat 
dan pencegahan terjadinya defisiensi gizi di masyakat; 

Peningkatan sarana dan prasaran kesehatan dilakukan melalui 
peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin; 
peningkatan penyediaan sarana pelayanan kesehatan dasar dan 
jaringannnya; peningkatan penyediaan sarana pelayanan 
kesehatan tingkat rujukan; serta peningkatan pengetahuan 
masyarakat dalam bidang kesehatan. 

Bidang Pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan 
difokuskan pada pendidikan dasar yang meliputi pendidikan dasar 
formal  kepada anak usia 7-15 tahun di SD/MI selama 6 tahun  dan 
SMP/MTs selama 3 tahun. Pembangunan ini diarahkan pada 
peningkatan  APK pada jenjang pendidikan dasar, menurunnya 
angka putus sekolah dan mengulang kelas, meningkatnya tingkat 
kelulusan, meningkatnya angka melanjutkan sekolah dari SD/MI ke 
SMP/MTs, dan meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan 
dasar 9 tahun. 

Pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan dengan tujuan 
merangsang, mengembangkan dan membina kecerdasan dan 
bakat yang dimiliki anak usia dini (4-6 tahun). Adapun arah dari 
pembangunan ini antara lain adalah meningkatnya kecerdasan dan 
bakat yang dimiliki anak usia dini (4-6 tahun) melalui jalur 
pendidikan setingkat Taman Kanak-Kanak, serta meningkatnya 
Layanan Pra Sekolah.   

Pembangunan pendidikan menengah merupakan kelanjutan dari 
pendidikan dasar 9 tahun dan merupakan rintisan wajar dikdas 12 
tahun, dengan memasuki jenjang  SMA/MA atau SMK untuk usia 
16-18 tahun guna meningkatkan pengetahuan, wawasan dan 
keterampilan siswa sehingga mampu beradaptasi dengan 
lingkungan masyarakat dan dunia kerja. Adapun sasarannya adalah 
meningkatnya APK dan APM pada jenjang pendidikan menengah, 
meningkatnya angka melanjutkan sekolah lulusan, menurunnya 
angka putus sekolah dan mengulang kelas, meningkatnya tingkat 
kelulusan SMA/SMK/MA, meningkatnya sarana dan prasarana 
pendidikan menengah.  

Pembangunan Pendidikan Non Formal ditujukan untuk 
menanggulangi anak yang drop out, anak dengan usia melebihi 



  

 

batas, adanya hambatan alam, serta  situasi dan kondisi ekonomi 
yang kurang menguntungkan Adapun sasarannya adalah 
menurunnya angka buta aksara, meningkatnya ketersediaan 
pelayanan pendidikan non formal, meningkatnya pengetahuan dan 
keterampilan masyarakat, meningkatnya kualitas dan kompetensi 
lulusan pendidikan non formal.  

Hal lain yang sangat penting adalah peningkatan mutu pendidik 
dan tenaga kependidikan yang bertujuan untuk  memenuhi 
kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk setiap 
jenis dan jenjang pendidikan. Sasarannya adalah terpenuhinya 
tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi   standar  
kompetensi dan sertifikasi tenaga pendidik serta meningkatnya 
rasio pelayanan tenaga pendidik terhadap peserta didik. 

Pembangunan Pendidikan Luar Biasa ditujukan untuk 
meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan siswa 
yang memiliki keterbatasan mental dan atau fisik.  

Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.  

Pada tahap ini pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
lebih diarahkan pada peningkatan pengetahuan perempuan dalam 
menjaga kesehatan keluarga sebagai pendekatan untuk 
menurunkan angka kematian anak dan angka kematian ibu.  

Selain itu, perluasan pelayanan kepada perempuan dan anak 
dilakukan  melalui peningkatan pelayanan kesehatan pada anak 
balita serta peningkatan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak. 

Pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
juga diarahkan pada perumusan kebijakan peningkatan kualitas 
hidup perempuan di bidang Iptek dan sosialisasi program 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pelaksanaan 
kebijakan perlindungan perempuan di daerah, penyelenggaraan 
pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan 
program kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); peningkatan 
pembinaan organisasi perempuan, dan pengembangan pendidikan 
dan pelatihan partisipasi dan kesetaraan jender serta penyuluhan 
bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera. 

Bidang Pemuda & OR. Pembangunan pemuda dan olah raga  pada 
tahap ini diarahkan pada pembinaan organisasi kepemudaan, 
pelajar dan kemahasiswaan serta Diklat Kepemimpinan; 
peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan dan 
pembinaan manajemen organisasi olah raga serta penyusunan 
pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan 
dan pengembangan olah raga; serta terpenuhinya sarana dan 



  

 

prasarana olah raga dengan sasaran meningkatnya jumlah dan 
kualitas sarana dan prasarana olah raga prestasi. 

Bidang Ketenagakerjaan. Pada tahap ini pembangunan 
ketenagakerjaan diarahkan pada pemberian perlindungan hukum 
dan jaminan sosial terhadap  tenaga kerja baik dalam maupun luar 
negeri (Tenaga Kerja Lokal/TKI), pengendalian dan pembinaan 
lembaga penyalur tenaga kerja, fasilitasi penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial dan penyelesaian prosedur pemberian 
perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta 
peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum 
terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, peningkatan 
pembinaan dan pelatihan keterampilan ketenagakerjaan serta 
koordinasi dengan lembaga swasta, peningkatan pasar kerja baik 
dalam maupun luar negeri, penurunan jumlah tenaga kerja tidak 
terampil serta meningkatkan koordinasi dan keterpaduan antara 
dinas/instansi terkait dalam menciptakan kesempatan kerja; dan 
perwujudan hubungan yang harmonis dan serasi  antara pekerja 
dan pengusaha sehingga dapat  meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 

Bidang Aparatur  & Pelayanan  Publik. Pada tahap ini 
pembangunan bidang aparatur diarahkan pada terlaksananya 
operasional layanan administrasi yang ditargetkan untuk 
meningkatkan layanan jasa administrasi kantor, terpeliharanya 
peralatan dan efisiensi kerja, serta meningkatkan layanan 
admnistrasi kepegawaian. Selain itu, pembangunan bidang 
aparatur ditujukan untuk menunjang bagi kelancaran dan 
kenyamanan dalam melaksanakan tugas dengan sasaran 
meningkatkan  sarana dan prasarana aparatur.  

Peningkatan kepatuhan dan ketaatan aparatur terhadap 
peraturan/norma yang berlaku menjadi hal yang penting melalui 
penyelenggaraan upaya meningkatkan pembinaan disiplin 
aparatur.  

Pembangunan bidang aparatur tersebut di atas mendukung fokus 
dari pembangunan bidang aparatur yang ditujukan untuk 
meningkatkan kompetensi dan kapabilitas sumber daya aparatur 
yang pada intinya merupakan upaya untuk mewujudkan 
peningkatan kinerja aparatur secara optimal melalaui pendidikan 
penjenjangan struktural, pendidikan substantif, dan pendidikan 
fungsional serta peningkatanya kemampuan aparatur dalam 
manajemen kepegawaian. 

Bidang Agribisnis. Pembangunan di bidang pertanian diarahkan 
pada peningkatan ketahanan pangan yang bermutu dalam jumlah 
yang optimal dan terjangkau daya beli masyarakat, peningkatan 



  

 

produksi dan produktivitas lahan pertanian, Pengembangan 
agribisnis dilakukan melalui peningkatan kemitraan antara petani 
kelembagaan tani dan pengusaha pertanian, meningkatkan peran 
swasta dan asosiasi - asosiasi  komoditi, pemanfaatan sumber daya 
alam daerah optimal, dan peningkatan pengetahuan sikap dan 
keterampilan sumber daya manusia. 

Peningkatan produksi pertanian diarahkan pada peningkatan 
sarana dan prasarana produksi hasil pertanian/perkebunan, 
peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan secara 
tepat guna, peningkatan produksi pertanian/perkebunan, 
peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan, 
serta peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh 
pertanian/perkebunan. 

Pembangunan peternakan diarahkan pada peningkatan hasil 
produksi ternak melalui pembangunan sarana dan prasarana 
pembibitan ternak, pendistribusian bibit ternak kepada 
masyarakat,  pembelian dan pendistribusian paksin dan pakan 
ternak, penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan 
kepada masyarakat serta pengembangan agribisnis perternakan, 
peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan, peningkatan 
penerapan teknologi peternakan, didukung dengan upaya 
pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. 

Pembangunan kehutanan diarahkan pada pembentukan dan 
pengembangan pengelolaan hutan produksi dan hutan non kayu, 
hutan kemasyarakatan dan produksi hasil hutan serta peningkatan 
pengelolaan hutan dan hasil hutan, perbaikan kualitas dan 
peningkatan produktivitas lahan kritis serta memperbaiki fungsi 
hutan, termasuk pengendalian kawasan hutan dari bahaya 
kerusakan lingkungan dan peningkatan  pendapatan melalui 
optimalisasi pemanfaatan lahan. 

Bidang Kelautan dan Pesisir.  Pembangunan Kelautan dan 
Perikanan diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat 
pesisir dengan sasaran terselenggarannya pembinaan kelompok 
masyarakat pesisir, pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan 
dan pengendalian sumber daya kelautan, peningkatan kesadaran 
dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut, 
peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim 
kepada masyarakat, pengembangan budidaya perikanan, 
pengembangan perikanan tangkap, sereta pengembangan sistem 
penyuluhan perikanan, meningkatkan kualitas produk hasil 
perikanan, juga perwujudan kawasan laut, air payau dan air tawar 
yang produktif dan berkelanjutan. 



  

 

Bidang Kepariwisataan. Pada tahap ini pembangunan 
kepariwisatan diarahkan pada peningkatan kemitraan dalam 
bidang pariwisata, dengan sasaran tersedianya informasi dan data 
base serta litbang pariwisata, terbentuknya SDM pariwisata yang 
andal, terbentuknya forum komunikasi pariwisata dan budaya, 
serta terselenggaranya koordinasi pembangunan, pemantauan, 
evaluasi pelaksanaan  kemitraan. 

Dalam hal pemasaran, maka diarahkan pada peningkatan 
pemasaran dalam bidang pariwisata, dengan sasaran teranalisanya 
pasar promosi dan pemasaran obyek pariwisata, tersedianya 
teknologi informasi untuk pemasaran dan jaringan kerjasama 
promosi, terlaksananya koordinasi dengan sektor pendukung 
promosi dan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar 
negeri, tersedianya ukuran hasil kinerja pelaksanaan program 
pengembangan pemasaran pariwisata, tersedianya statistik 
kepariwisataan, dan tersedianya layanan informasi wisata melalui 
pemandu wisata terpadu yang andal. 

Pengembangan destinasi wisata diarahkan pada peningkatan 
kunjungan ke obyek wisata dengan sasaran tertatanya obyek 
pariwisata unggulan, tersedianya sarana dan prasarana pariwisata, 
jenis dan paket wisata unggulan, terselenggaranya koordinasi 
pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha, 
tersedianya ukuran hasil kinerja kegiatan pariwisata, tersedianya 
daerah tujuan wisata baru, serta terbentuknya pelayanan 
standarisasi pariwisata. 

Bidang KUMKM. Pada tahap ini diarahkan pada memfasilitasi 
perwujudan kerjasama antara usaha besar dan usaha kecil-
menengah pada serta koordinasi perencanaan dan pengembangan 
penanaman modal,  serta peningkatan kegiatan investasi didaerah 
serta penyederhanaan prosedur perijinan investasi dengan sasaran 
terselenggaranya penyederhanaan prosedur investasi, 
terindentifikasinya potensi peluang investasi di daerah. 

Bidang Industri & Perdagangan. Pembangunan bidang 
perdagangan pada tahap ini diarahkan pada perlindungan 
konsumen dan pembinaan pelaku usaha (pedagang dan produsen), 
serta peningkatan dan perluasan akses pasar eksport dengan 
sasaran terselenggaranya kajian komoditi eksport, koordinasi dan 
sinkronisasi kebijakan pengembangan industri serta tersusunnya 
database informasi potensi komoditi unggulan.  

Di bidang perindustrian diarahkan pada   peningkatan kemampuan 
dan keterampilan pelaku usaha industri kecil dan menengah, 
peningkatan kemampuan teknologi industri, serta peningkatan 
ketahanan dan kemampuan industri dalam meningkatkan kualitas 



  

 

dan kuantitas industri, serta pengembangan dan peningkatan 
sentra industri potensial di masing-masing wilayah. 

Bidang Investasi. Pada tahapan ini pengembangan investasi 
diarahkan pada upaya penyehatan iklim investasi yang berpihak 
pada sektor usaha melalui pengembangan kelembagaan investasi. 

Bidang Hukum & HAM. Diarahkan pada meningkatkan kualitas 
produk hukum dengan sasaran terwujudnya penataan peraturan 
perundang-undangan 

Bidang Penataan Ruang. Pada tahapan ini  pengelolaan penataan 
ruang diarahkan pada tersedianya  rumusan kebijakan penataan 
ruang dengan sasaran tersedianya  dokumen  RTRW Kabupaten 
dengan penyelenggaraan proses penetapan Peraturan Daerahnya. 
Selain itu,   pada tahap ini  dilakukan penyiapan penyusunan 
rencana detail tata ruang kawasan strategis, dan kawasan lainnya 
yang perlu diselenggarakan penataan ruang yang lebih rinci, serta 
terselenggaranya evaluasi rencana tata ruang wilayah, peningkatan 
pelayanan ijin mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan 
ruang yang selaras dengan rencana ruang yang telah disusun, serta 
tertibnya kegiatan pembangunan sesuai dengan peraturan tata 
ruang dan tata bangunan. 

Bidang Infrastruktur Wilayah.  Pada tahap ini pembangunan 
infrastruktur wilayah diarahkan pada berkurangnya kesenjangan 
layanan infrastruktur antar wilayah, peningkatan 
aksesibilitas/keterjangkauan wilayah, bertahannya kondisi 
infrastruktur, peningkatan cakupan layanan infrastruktur, 
penyediaan data dan iformasi sebagai bahan perencanaan 
pengelolaan infrastruktur, penanggulangan kerusakan infrastruktur 
akibat bencana alam, pengembangan pembangunan infrastruktur 
yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, peningkatan 
pemahaman dan kesadaran hukum berkaitan dengan jasa 
konstruksi, serta peningkatan kapasitas pelaku-pelaku jasa 
konstruksi. 

Bidang Sumberdaya Alan dan Lingkungan Hidup. Pada tahap ini 
pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup diarahkan pada 
perwujudan kelestarian lingkungan hidup, peningkatan peran 
masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 
Hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, 
peningkatan efektifitas pengelolaan, konservasi, rehabilitasi SDA 
dan Lingkungan Hidup, pengembangan ketersediaan sarana dan 
prasarana pendukung pengelolaan lingkungan hidup,  peningkatan 
sistem informasi lingkungan hidup di daerah, serta tertatanya 
kelembagaan serta tegaknya hukum pengelolaan SDA dan LH.  



  

 

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( IPTEK).  Pada 
tahap ini pembangunan bidang IPTEK dilaksanakan melalui 
pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
di berbagai bidang pembangunan. Pemahaman akan pemanfaatan 
ilmu pengetahuan dan teknologi makin meningkatkan upaya 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui 
peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dan 
pendayagunaan serta pengembangan hasil-hasil penelitian dalam 
menunjang percepatan penyelenggaraan pembangunan daerah. 

4.2.2. RPJM Daerah Kedua (2011 - 2016) 

Pada tahap ini diprioritaskan pada upaya menumbuhkembangkan 
kesadaran diri para pelaku pembangunan dalam menjalankan  
peran dan fungsinya masing-masing yang berorientasi pada 
pertumbuhan wilayah-wilayah potensial secara seimbang. 

Prioritas pembangunan pada tahapan pembangunan kedua ini 
adalah : 

Bidang Sosial. Pembangunan sosial pada tahap ini diarahkan 
pada pengembangan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab dan 
peran aktif masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial; 
perwujudan keserasian kebijakan publik dalam penanganan 
masalah-masalah sosial; penyelenggaraan inventarisasi data 
penyandang masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) dalam mendukung terwujudnya sistem informasi yang 
diperlukan. mewujudkan keserasian kebijakan publik dalam 
penanganan masalah-masalah sosial; serta perlindungan  keluarga 
dan kelompok masyarakat dari keadaan yang menimbulkan 
terganggunya pendapatan/konsumsi melalui pelayanan jaminan 
sosial penduduk dan PMKS serta tersedianya perangkat 
perundang-undangan. 

Bidang Kebudayaan. Ditekankan kepada upaya-upaya   untuk 
lebih mengembangkan potensi kekayaan budaya yang ada, 
menggali kekayaan budaya lainnya yang belum dikembangkan 
dengan meningkatkan kontribusi masyarakat untuk kepentingan 
tersebut, dan menumbuhkembangkan kesadaran pengelolaan dan 
pelestarian warisan budaya (heritage) yang bersamaan dengan itu 
juga harus mulai merumuskan kebijakan. 

Adapun langkah yang dilakukan antara lain dengan   
memperbaharui data,  memelihara,  serta meningkatkan apresiasi 
dan partisipasi masyarakat dalam rangka internalisasi budaya pada 
kawasan/institusi model maupun masyarakat sendiri.   

Bidang Keagamaan. Diarahkan kepada pengembangan 
kesadaran masyarakat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai 



  

 

akhlakul karimah dalam pembangunan daerah. Pembangunan 
diarahkan pada pengembangan sarana dan fasilitas ibadah bagi 
umat beragama serta upaya mewujudkan  hubungan antar umat 
beragama dan antar umat seagama  yang harmonis. Selain itu, 
diarahkan juga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman 
dan pengamalan ajaran agama sehingga nilai-nilai agama dapat 
tertanam sebagai landasan moral, spiritual, serta etika dalam 
kehidupan bermasyarakat dan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. 

Bidang Kependudukan. Diarahkan pada upaya pemberdayaan 
unsur-unsur masyarakat dalam mensosialisasikan program KB yang 
bertujuan mengendalikan  pertumbuhan penduduk melalui 
peningkatan partisipasi masyarakat sebagai akseptor Keluarga 
Berencana. 

Sementara, pemerintah memfasilitasi  upaya menurunkan tingkat 
kelahiran melalui peningkatan pelayanan Keluarga Berencana, 
disamping  pemberian  advokasi dan peningkatan pelayanan 
komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan reproduksi remaja, 
penyediaan alat kontrasepsi dan obat non kontrasepsi, pembinaan 
institusi  masyarakat peduli KB, serta pembinaan ketahanan 
keluarga.  

Perwujudan penataan administrasi kependudukan diselenggarakan 
dengan sasaran terbangunnya Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK) secara terpadu, terselenggaranya pelatihan 
tenaga SIAK, terimplementasinya SIAK, terkoordinasinya 
pelaksanaan kebijakan kependudukan, pengembangan data base 
kependudukan, meningkatnya kapasitas aparat dan kelembagaan 
kependudukan dan catatan sipil. 

Administrasi kependudukan dilakukan melalui pembinaan dan 
perwujudan keserasian kebijakan kependudukan yang memberi 
peluang kontribusi masyarakat sebagaimana ketentuan yang 
berlaku dalam meningkatkan sistem administrasi kependudukan, 
menyediakan data yang objektif, aktual dan dapat 
dipertanggungjawabkan, serta melindungi status hukum dan 
identitas penduduk daerah.  

Bidang Kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan diarahkan 
pada upaya pemerataan layanan kesehatan untuk seluruh 
masyarakat Cianjur dibarengi dengan upaya meningkatkan 
pemahaman masyarakat untuk menjaga kesehatan serta fasilitasi 
pengembangan usaha para pelaku di bidang kesehatan untuk 
menjalankan peran dan fungsinya masing-masing 

Upaya ini diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana 
kesehatan di wilayah yang belum memiliki sarana kesehatan yang 



  

 

memadai, salah satunya penyediaan rumah sakit di Cianjur Selatan  
dan rintisan penyediaan rumah sakit modern di daerah. Selain itu, 
penyediaan tenaga medis yang handal dengan rasio yang memadai 
akan menjadi prioritas pembangunan kesehatan pada periode ini. 

Untuk meningkatkan kesehatan ibu yang pada gilirannya akan 
melahirkan dan membesarkan generasi yang akan melanjutkan 
pembangunan di daerah, maka Puskesmas yang keberadaannya 
sudah terdistribusi di setiap kecamatan perlu ditingkatkan dengan 
penyediaan Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Dasar 
(PONED). 

Bidang Pendidikan. Pada tahap ini peran dan partisipasi 
masyarakat sangat dibutuhkan. Komite Sekolah dan Dewan 
Pendidikan, yang berperan sebagai advisory, supporting, mediator 
dan controlling agency akan berpengaruh sangat signifikan 
terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan. Stakeholder 
pendidikan masing-masing harus berupaya secara optimal untuk 
meningkatkan pelaksanaan peran dan fungsinya, agar peningkatan 
mutu pendidikan dapat tercapai. 

Pada tahap ini, upaya penuntasan pendidikan dasar 9 tahun masih 
harus dimantapkan. Selain itu, pembangunan pendidikan 
ditekankan pada upaya mewujudkan kondisi di mana rasio 
kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan 
menjadi optimal. Fokus lainnya adalah bagaimana meningkatkan 
mutu pendidikan agar relevan dan berdaya saing. Sasaran dan 
program-program kerja yang terkait harus mampu menjawab 
tuntutan mutu dari kapasitas pendidikan yang semakin besar dan 
desentralisasi fiskal serta otonomi daerah yang semakin dewasa. 
Oleh karena itu, pada periode lima tahun ini, prioritas 
pembangunan pendidikan diarahkan kepada lima upaya pokok. 

Pertama, upaya untuk menyempurnakan mekanisme penyediaan 
dan pengelolaan data basis serta informasi pendidikan dalam 
rangka penyempurnaan sistem perencanaan, evaluasi dan 
pengendalian pembangunan pendidikan disemua tingkatan, 
termasuk di dalamnya upaya untuk membangun sistem atau 
jaringan informasi pembangunan pendidikan.  

Kedua, upaya penuntasan sisa target Wajib Belajar Pendidikan 
Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun sekaligus sekaligus dalam rangka 
merintis pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun. Termasuk dalam 
dimensi peningkatan akses dan pemerataan dalam periode lima 
tahun ini adalah upaya untuk mengendalikan sekecil mungkin 
angka dropout sekolah pada semua jenjang pendidikan, disamping 
upaya peningkatan akses  jenjang pendidikan usia dini serta untuk 
mewujudkan “Cianjur Bebas Buta Huruf”.  



  

 

Ketiga, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan 
melalui upaya pemerataan distribusi tenaga pendidik dan 
kependidikan, pemenuhan kualifikasi guru serta peningkatan 
relevansinya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan peningkatan 
mutu lulusan.  

Keempat, pemantapan mekanisme pengelolaan pembangunan 
pendidikan yang ditandai dengan upaya untuk mewujudkan 
pengelolaan pendidikan yang lebih terbuka, transparan, efektif, 
efisien dan akuntabel  dalam rangka mewujudkan good school 
governance di semua level pengelolaan dan jenjang pendidikan.  

Kelima, peningkatan jalinan kemitraan dengan berbagai pihak 
terkait, termasuk menjalin kemitraan dengan berbagai perguruan 
tinggi dan dunia usaha atau industri dalam rangka menyalurkan 
dan mendayagunakan lulusan yang dihasilkan.  

Pada tahapan ini pengembangan budaya baca yang dibarengi 
dengan pembinaan perpustakaan juga menjadi hal  penting yang 
harus ditingkatkan. Tujuannya adalah untuk  membuka cakrawala 
ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir. Sasaran diarahkan pada 
pengembangan gerakan budaya baca dan penyediaan fasilitas yang 
dapat mengarah kepada pengembangan budaya membaca 
tersebut,    

Pembangunan bidang pendidikan pada tahap ini perlu juga 
memprioritaskan pengembangan manajemen pelayanan 
pendidikan dengan tujuan meningkatkan kapasitas institusi 
pengelola pendidikan. 

Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
 Pada tahap ini pembangunan bidang pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan 
kemampuan lembaga pemerintahan dan non pemerintah dalam 
perlindungan perempuan dan Anak melalui strategi 
Pengarusutamaan Gender, meningkatnya potensi diri sumber daya 
aparat tentang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 

Selain hal di atas, perlu dilakukan penerapan prasyarat PUG berupa 
dukungan politik, kebijakan, kelembagaan dan informasi data yang 
terpilah, SDM yang andal dapat ditempuh melalui jalur pendidikan, 
alat analisis gender serta dukungan masyarakat.  

Pembangunan bidang perlindungan anak  diarahkan pada 
peningkatan pemahaman hak-hak anak baik di kalangan 
pemerintahan, keluarga, masyarakat, maupun dunia usaha serta 
upaya perwujudan kebijakan perlindungan anak berkaitan dengan 
berbagai tindak perlakuan tidak patut, perlindungan hukum, 
penjaminan hak anak dari komunitas minoritas untuk menikmati 



  

 

budaya, menggunakan bahasa, dan melaksanakan ajaran 
agamanya. 

Bidang Pemuda & OR. Prioritas pembangunan pada periode ini 
adalah pembaharuan data dan potensi kepemudaan dan olahraga, 
baik potensi SDM, fisik maupun non fisik; pemeliharaan  dan 
pengembangan potensi yang ada, penyiapan SDM pengelola, 
pembentukan struktur organisasi/wadah yang dapat menghimpun 
berbagai potensi yang ada dan yang akan dikembangkan, 
pengadaan sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan secara 
bertahap berdasarkan prioritas pengembangan, 
menyelenggarakan dan mengikuti even-even  kepemudaan tingkat   
kabupaten sampai tingkat nasional. Pelibatkan pihak swasta dalam 
pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga pada periode ini 
sudah mulai dilakukan, khususnya untuk pengembangan potensi 
yang sudah dapat berkiprah di tingkat provinsi atau nasional. 

Bidang Ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan pada 
tahap ini diarahkan  pada pengembangan kapasitas pemerintah 
daerah, para pekerja dan calon pekerja, pengusaha, serikat 
pekerja, serta lembaga ketenagakerjaan lainnya dalam rangka 
perlindungan dan perluasan lapangan yang mampu menyerap 
tenaga kerja sebanyak-banyaknya serta meningkatkan pendapatan 
masyarakat.  

Selain itu diharapkan dapat terwujud kebijakan pasar kerja yang 
diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja formal 
sebanyak-banyaknya serta meningkatkan kesejahteraan pekerja 
informal, pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang 
harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang 
memadai serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang 
mendukung semua pihak, serta penertiban. dan perbaikan aturan 
ketenagakerjaan. 

Bidang Aparatur  & Pelayanan  Publik. Pada tahap ini 
pembangunan bidang aparatur diarahkan pada peningkatan 
kapasitas SDM yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan 
kualitas sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang 
dilaksanakan melalui  penataan aparatur sesuai dengan kebutuhan 
dan kompetensi, penerapan manajemen aparatur berbasis 
kompetensi, menyempurnakan dan melaksanakan pendidikan dan 
pelatihan aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensi, 
meningkatkan etos kerja aparatur yang jujur, disiplin dan 
bertanggungjawab. 

Selain hal di atas, dilakukan penataan kelembagaan dan 
ketatalaksanaan yang bertujuan untuk menyempurnakan 



  

 

organisasi dan manajemen pemerintahan termasuk kecamatan 
dan desa agar lebih efisien dan efektif. 

Bidang Agribisnis. Pada periode ini pengelolaan  agribisnis 
diarahkan pada penciptaan kultur agribisnis melalui penataan 
sentra - sentra produksi agribisnis serta mendorong para pelaku 
agribisnis menjalankan peran dan fungsinya masing-masing guna 
pengembangan agribisnis berbasis usaha masyarakat dalam rangka 
meningkatkan produktivitas produk pertanian. 

Hal ini dilakukan melalui penguatan sarana produksi pertanian, 
pemetaan kembali potensi pengembangan agribisnis dengan 
memanfaatkan keunggulan lokal, pemetaan dan penataan 
kawasan/sentra-sentra agribisnis unggulan,  peningkatan dan 
pemerataan kualitas penerapan teknologi tepat guna, perbaikan 
infrastruktur pendukung produksi dan pemasaran hasil pertanian, 
pengendalian alih fungsi lahan agribisnis melalui sistem insentif 
dan disinsentif bagi pelaku agribisnis,  membangun budaya 
agribisnis berbasis pemberdayaan masyarakat perdesaan, 
perluasan akses permodalan bagi pelaku agribisnis. 

Hal lain yang perlu dilakukan adalah pengembangan sumberdaya 
manusia di bidang pertanian baik pada tataran aparatur 
pemerintah seperti penyuluh pertanian di bidang pertanian, 
maupun para pelaku utama agribisnis yaitu petani dan dunia isaha 
seperti usaha rumahtangga, usaha kelompok, koperasi, usaha kecil 
dan menengah maupun usaha besar. 

Penciptaan iklim investasi yang kondusif didorong melalui 
pemberian insentif dalam pembentukan usaha agribisnis terutama 
pengusaha kecil dan menengah melalui penguatan lembaga 
pendukung dan pembentukan kemitraan usaha.  

Bidang Kelautan dan Pesisir.  Pada periode ini pembangunan 
kelautan dan pesisir diarahkan pada pemetaan potensi serta 
penataan regulasi pengelolaan pesisir dan kelautan.  

Hal ini dilakukan melalui penyusunan dan legalisasi zoning 
regulation, penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi, 
pemetaan potensi secara rinci, penataan aspek sosial dan budaya 
pesisir masyarakat, promosi investasi, pengembangan sarana dan 
prasarana penunjang investasi, pengembangan sarana dan 
prasarana penunjang produksi perikanan laut, peningkatan sarana 
dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil, serta pemenuhan 
konsumsi lokal. 

Bidang Kepariwisataan. Pada tahap ini,  pembangunan 
kepariwisatan diarahkan pada menumbuhkembangkan kesadaran, 
pemahaman dan penghayatan masyarakat dalam pengelolaan 



  

 

kepariwisataan, memantapkan identitas kepariwisataannya 
sebagai destinasi pariwisata dengan tema utama wisata alam dan 
berlatarbelakang budaya Sunda melalui pengembangan destinasi 
pariwisata dengan dukungan mewujudkan kelengkapan daya tarik 
wisata alam dan pelestarian maupun pengembangan seni serta 
pelestarian cagar budaya disertai peningkatan aksesibilitas dan 
perbaikan pada sarana amenitasnya.  

Pembangunan bidang kepariwisataan oleh karenanya ditekankan 
pada pelestarian dan pengembangan seni serta pelestarian cagar 
budaya, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata melalui 
kegiatan peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata regional, 
nasional dan internasional, serta peningkatan pelayanan 
kepariwisataan dan sarana pendukungnya. 

Bidang KUMKM. Pada periode ini pengembangan KUMKM  
diarahkan pada menumbuhkembangkan kesadaran dan kepedulian 
pelaku KUMKM dalam meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan 
potensi UMKM dan revitalisasi peran koperasi. Hal di atas 
dilakukan melalui penciptaan iklim usaha bagi wirausahawan 
UMKM, pendampingan dan pembinaan wirausahawan UMKM 
baru, fasilitasi kemudahan mendapatkan akses permodalan, 
penyediaan sarana dan prasarana penunjang pengembangan 
usaha, fasilitasi pemasaran dan promosi, serta fasilitasi kemudahan 
pembentukan dan pembinaan koperasi 

Peningkatan peranan KUMKN dalam meningkatkan penyerapan 
tenaga kerja,  kemandirian KUKM, dan peningkatan daya saing  
diarahkan pada penciptaan iklim  usaha yang kondusif bagi 
pengembangan KUKM, perwujudan upaya menumbuhkan 
wirausahawan baru untuk mendorong pemanfaatan potensi lokal 
yang ada, pemberdayaan KUMKM melalui dukungan kolateral dan 
teknologi tepat guna, serta pengembangan inkubator bisnis dalam 
penyediaan tenaga kerja dan peningkatan kemandirian KUKM. 

Bidang Industri & Perdagangan. Pada periode ini bidang industri 
dan perdagangan diarahkan pada menumbuhkembangkan minat 
dan peluang industri kecil dalam penataan kluster industri yang 
dilakukan melalui pengembangan kemampuan inovasi dan 
diversifikasi produk industri, penataan kluster industri berdasarkan 
komoditi lokal,  kemudahan akses perijinan dan permodalan bagi 
industri kecil,  peningkatan kuantitas dan kualitas sarana promosi 
dan pemasaran produk lokal, peningkatan kualitas dan kuantitas 
sarana perdagangan, pengembangan pasar tradisional yang 
berdaya saing, penataan pasar komoditas tertentu dan unggulan.  

Peningkatan peranan sektor industri dan  perdagangan dalam 
mendorong peningkatan produksi daerah dan distribusi barang 



  

 

pada tahap ini diarahkan pada peningkatan peranan industri kecil 
menengah dalam struktur industri diantaranya melalui penataan 
kluster industri, fasilitasi promosi dan pemasaran produk lokal, 
serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan 
untuk meningkatkan distribusi barang dalam daerah, selain itu 
perlu juga dilakukan peningkatan kesadaran, kemampuan dan 
kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta 
menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung 
jawab. 

Bidang Investasi. Pada tahap ini upaya peningkatan investasi 
dilakukan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif yaitu 
dengan penataan lembaga perijinan dan penanaman modal 
daerah, pemantapan kebijakan daerah mengenai penanaman 
modal, pengembangan sarana & prasarana penunjang, serta 
penataan data dan  informasi. 

Bidang Hukum & HAM. Pada periode kedua RPJP ini pembangunan 
bidang Hukum dan HAM diarahkan kepada upaya peningkatan 
kinerja Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan aspek politik, 
hukum dan HAM dalam upaya mendorong terwujudnya Tata kelola 
Pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, 
demokratis dan berlandaskan hukum; peningkatan kualitas 
layanan masyarakat serta terciptanya kepastian hukum dan 
partisipasi publik dalam seluruh tatanan kehidupan masyarakat 
secara keseluruhan.  Pelaksanaan pembangunan hukum ini perlu 
dilakukan secara komprehensif mencakup substansi hukum, 
kelembagaan hukum dan budaya hukum dan disertai dengan 
penegakkan hukum yang tegas, konsisten dengan tetap 
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menuju terbentuknya sistem 
hukum daerah yang berfungsi secara  mantap, bersumberkan 
Pancasila dan UUD 1945.    

Bidang Ketentraman & Ketertiban. Pada  tahap ini pembangunan 
bidang keamanan dan ketertiban diarahkan pada  upaya 
peningkatan profesionalisme aparatur beserta institusi terkait 
dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban 
masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta 
upaya pelibatan seluruh komponen masyarakat  agar secara 
simultan bersama aparat dan institusi terkait  mampu mengatasi 
ancaman kejahatan dan tindakan yang meresahkan. 

Bidang Penataan Ruang. Tahap ini ditandai dengan telah 
ditetapkannya Peraturan Daerah tentang  Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur, kemudian dilaksanakan dan 
ditindaklanjuti dengan penyiapan petunjuk pelaksanaan RTRW 



  

 

Kabupaten Cianjur  dan rencana tata ruang yang lebih rinci. Hal 
tersebut diikuti dengan pelaksanaan koordinasi dalam konteks 
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan 
ruang kabupaten.    

Pelaksanaan penataan ruang diarahkan pada persiapan  untuk 
peningkatan efisiensi dan efektifitas pengembangan wilayah di 
Kabupaten Cianjur dengan membagi wilayah pembangunan 
menjadi 3 (tiga) wilayah pembangunan (WP) meliputi WP Utara, 
WP Tengah dan WP Selatan. 

Dalam upaya untuk menciptakan integrasi antar wilayah di daerah 
dan mendorong pertumbuhan perekonomian wilayah maka pada 
tahap ini dilakukan persiapan dalam pengembangan sistem 
perkotaan yaitu Pusat Kegiatan Wilayah (promosi)/ PKWp Cianjur, 
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Sindangbarang dan Pusat 
Kegiatan Lokal (promosi/PKLp Cipanas (Sistem Kabupaten),  Pusat 
Kegiatan Lokal/PKL Perdesaan Sukanagara, serta 5 Pusat Pelayanan 
Kawasan/ PPK yaitu : (a) PPK Pacet, PPK Ciranjang dan PPK 
Warungkondang di WP Utara, (b) PPK Pagelaran di WP Tengah, dan 
(c) PPK Cidaun di WP Selatan , dan 8 Pusat Pelayanan Lingkungan/ 
PPL, yaitu (a) PPL Cikalongkulon dan PPL Bojongpicung di WP 
Utara, (b) PPL Takokak dan PPL Campakamulya di WP Tengah, dan 
(c) PPL Cibinong, PPL Naringgul dan PPL Agrabinta di WP Selatan. 

Perwujudan pola ruang daerah ditandai dengan  peningkatan 
fungsi dan luasan menuju capaian 59,6% Kawasan lindung atau 
wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi 
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam 
dan sumber daya buatan.   Termasuk dalam kawasan lindung ini 
adalah kawasan yang memberikan perlindungan kawasan 
bawahannya (kawasan hutan lindung, kawasan konservasi dan 
resapan air, kawasan hutan dan non hutan yang memenuhi kriteria 
fungsi lindung), kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka 
alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana, 
kawasan lindung geologi, serta kawasan lindung lainnya.  Dalam 
hal kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, maka 
yang dimaksud dengan kawasan tersebut  meliputi kawasan Cagar 
Alam (CA) Takokak, CA Cadas Malang, CA Gunung Simpang, CA 
Bojong Larang Jayanti, dan CA Talaga Warna, Taman Nasional 
Gunung Gede Pangrango, Taman Wisata Alam (TWA) Jember dan 
Taman Wisata Alam (TWA) Mandalawangi,  Kawasan Cagar Budaya 
dan Ilmu Pengetahuan yang meliputi Istana Cipanas, Makam 
Dalem Cikundul, Situs Megalitik Gunung Padang, Situs Megalitik 
Pasir Pogor, Situs Megalitik Bukit Tongtu, Situs Megalitik Bukit 
Kasur, Situs Megalitik Gunung Putri, Situs Megalitik Lemah Duhur, 
Situs Megalitik Pasir Manggu, dan Situs Megalitik Kuta Pinggan, 



  

 

Kawasan pantai berhutan bakau yang meliputi kawasan pantai di 
Kecamatan Agrabinta, Sindangbarang dan Cidaun, serta  

Kawasan Konservasi Sejarah Budidaya Sumber Daya Air berupa 
Daerah Irigasi Cihea dengan jaringan irigasi teknisnya. 

Pengembangan pola ruang kawasan budidaya dilakukan dengan 
tujuan untuk menjaga kualitas daya dukung lingkungan Kabupaten 
Cianjur, menciptakan penyerapan lapangan pekerjaan, terciptanya 
keserasian dengan rencana struktur ruang yang dikembangkan. 
Termasuk dalam kawasan budidaya ini  adalah Kawasan 
Peruntukkan Hutan Produksi, Kawasan Peruntukkan Hutan Rakyat, 
Kawasan Peruntukkan Pertanian, Kawasan Peruntukkan 
Pertambangan, Kawasan Peruntukkan Industri, Kawasan 
Peruntukkan Pariwisata, Kawasan Peruntukkan Permukiman, 
Kawasan Peruntukkan Pertahanan Keamanan. 

Pendekatan pembangunan yang  mengakomodasi keragaman 
potensi, permasalahan dan keterkaitan antardaerah dilakukan 
melalui langkah persiapan pengembangan kawasan strategis, 
diantaranya yaitu memfasilitasi pengembangan  Kawasan Strategis 
Nasional (KSN) Puncak Cianjur dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) 
Puncak-Cianjur. Selain itu, pengembangan wilayah daerah mulai 
diarahkan pada persiapan pengembangan kawasan strategis 
daerah, yaitu :  Kawasan Lahan Pertanian Tanaman Padi 
PANDANWANGI di Kecamatan Warungkondang, Cibeber, 
Cugenang, Cilaku, Cianjur, Sukaresmi, Gekbrong, Cempaka; 
Kawasan Agropolitan di Kecamatan Pacet dan Cipanas; Kawasan 
Pesisir Pantai Cianjur Selatan  meliputi Kecamatan Cidaun, 
Sindangbarang, Leles, dan Agrabinta; Koridor Jalur Jalan Vertikal 
Cianjur-Sindangbarang  yaitu ruas Cianjur (Pasir Hayam)-
Sukanagara-Pagelaran-Tanggeung-Sindangbarang; Koridor Jalur 
Jalan Jawa Selatan yaitu Ruas jalan yang menghubungkan 
Tegalbuleud-Agrabinta-Sindangbarang-Cidaun-Rancabuaya; Zona 
Industri Ciranjang  di Kecamatan Ciranjang; Kawasan Wisata Alam 
Terpadu Naringgul-Cidaun; Kawasan Agrobisnis Centre Cianjur 
Kota); Kawasan Strategis Sosial Kultural (meliputi Kawasan Zona 
Penyangga situs Megalitik Gunung Padang, Kecamatan Campaka; 
Kawasan Zona Penyangga Istana Cipanas); Kawasan Strategis 
pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi   
adalah Kawasan Agro Techno Park/Alih Teknologi Pertanian (ATP) 
Desa Koleberes Kecamatan Cikadu).  

Bidang Infrastruktur Wilayah.  Pada tahap ini pembangunan 
infrastruktur diarahkan pada pengembangan wilayah secara lebih 
merata dan terpadu dalam rangka percepatan pembangunan 
wilayah. dilengkapi dengan ketersediaan pengaturan pembinaan 



  

 

serta pengelolaan infrastruktur yang berorientasi pada 
peningkatan kapasitas institusional pengelola, penerima manfaat, 
serta pelaku pembangunan lainnya.  

Secara umum pengembangan jaringan jalan diarahkan pada 
penciptaan sistem aktivitas dan pergerakan wilayah yang dapat 
menciptakan keterpaduan perkembangan sosial ekonomi, maka 
pembentukan keterkaitan (linkage) antar pusat pelayanan menjadi 
penting. Untuk itu diperlukan pembentukan jaringan jalan yang 
menghubungan pusat-pusat pertumbuhan. 

Akses menuju pusat layanan utama di mana konsentrasi kegiatan 
sosial-ekonomi berada yaitu  Kecamatan Cianjur, Cipanas dan 
Pacet yang  mendukung perkembangan daerah perlu ditingkatkan.  

Sementara,  pembangunan jalan di Wilayah Pembangunan Tengah 
dan Selatan dilakukan untuk menciptakan perkembangan pada 
wilayah tersebut serta meningkatkan akses ke wilayah yang 
tertinggal dan sebagian kecamatan merupakan wilayah yang sulit 
dijangkau, seperti Kecamatan Naringgul, Cikadu, Kadupandak, 
Takokak, Campakamulya. Pengembangan jaringan jalan ini juga 
dimaksudkan  untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi menuju 
pusat-pusat pertumbuhan wilayah kabupaten, perkotaan, dan 
perdesaan.  

Pembangunan prasarana jalan pada tahap ini ditandai dengan 
peningkatan aksesibilitas pergerakan orang, barang, dan jasa, 
diantaranya melalui dukungan terhadap penyediaan jaringan jalan 
nasional dan provinsi di wilayah Kabupaten Cianjur, yaitu (1) 
jaringan jalan nasional  meliputi pembangunan jalan bebas 
hambatan Bandung-Cianjur-Sukabumi-Ciawi; pembangunan 
jaringan jalan lingkar perkotaan Cianjur meliputi lingkar timur dan 
lingkar selatan; pengembangan jalan arteri primer meliputi yang 
meliputi ruas jalan Gekbrong-Batas Kota Cianjur, ruas jalan batas 
kota Cianjur-Citarum, dan ruas jalan eks jalan tol Rajamandala; 
pengembangan jalan kolektor primer meliputi ruas jalan raya 
Bandung-Cianjur, ruas jalan raya Cipanas-Ciloto, ruas jalan Dr. 
Muwardi-Ir. H. Juanda, dan ruas jalan Arif Rahman Hakim-
Prof.M.Yamin-Perintis Kemerdekaan-Pasir Hayam; pengembangan 
jaringan jalan horizontal Cianjur selatan pada ruas Agrabinta-
Sindangbarang-Cidaun; (2) jaringan jalan provinsi meliputi ruas 
Rajamandala-Citarum Lama-Cipeyeum; ruas jalan Selajambe-
Cibogo-Cinangsi-Cibeet; ruas jalan simpang Perintis Kemerdekaan-
Cibeber-Sukanagara-Sindangbarang; dan ruas jalan Cidaun-
Naringgul-Ciwidey. 

Pembangunan jaringan jalan kabupaten meliputi pembangunan 
dan  pengembangan jalan kolektor primer meliputi ruas jalan 



  

 

lingkar barat Kota Cianjur; ruas jalan Warungkondang-Cipadang-
Karyamukti-Sukajembar-Paldua-Kadupandak-Cijati-Leles-
Agrabinta; ruas jalan Cidaun-Wangunjaya-Melati-Sukabakti-
Purutwates; ruas jalan Bandung-Cianjur bagian tengah- Sukabumi 
pada segmen meliputi: Nyalindung-Paldua-Simpang Leuwimanggu; 
Leuwimanggu-Simpang Leuwimanggu-Sukanagara-Citiis-Cisokan; 
Sinagar-Cipelah; dan Baros-Sukasirna. 

Pembangunan dan pengembangan jalan  lokal primer meliputi (1) 
pengembangan jaringan jalan ruas Agrabinta-Cibinong-Cikadu-
Naringgul terdiri dari  ruas jalan Bojongterong-Leles-Tangkil-
Gunung Bitung-Patrol; ruas jalan Angkola-Dago-Cimaskara-
Padasuka-Cireundeu;ruas jalan Simpang Cikadu-Koleberes- 
Cireundeu; dan ruas jalan Dago-Pamoyanan- Kalapanunggal-Kebon 
Muncang; (2) pengembangan jaringan jalan ruas Sindangbarang-
Muara Cikadu-Simpang Pancuhtilu-Cigerendem-Cikadu; (3) 
pengembangan jaringan jalan Cipanas-Sukaresmi-Cikalongkulon-
Ciranjang -Bojongpicung-Sukaluyu-Cibeber-Warungkondang-
Cugenang meliputi ruas jalan Joglo-Sukaresmi-Mariwati-
Cikalongkulon; ruas jalan Ciranjang- Bojongpicung-Cikondang-
Cibaregbeg-Cibeber; ruas jalan Cipetir- Bebedahan; dan ruas jalan 
Sentral-Tegalega-Gekbrong; (4) pengembangan jaringan jalan 
Ciranjang-Jati-Cikondang-Cibeber;  (5) pengembangan jaringan 
jalan Ciranjang-Bojongpicung; dan (6) 6. pengembangan ruas jalan 
Bayuning-Cimaragang-Cibuluh-Puncak Baru dan ruas jalan Londok- 
Mekarjaya-Puncak Baru. 

Selain pembangunan jalan kolektor primer dan lokal primer 
sebagaimana  diuraikan sebelumnya pembangunan jalan di daerah 
juga ditandai dengan pengembangan  jaringan jalan strategis (JJS) 
kabupaten meliputi pengembangan ruas jalan Pasirkaderi-
Ciramewah-Kawungjajar-Cigunungherang-Ciwaregu; 
pengembangan ruas jalan Cikadu- Kebonmuncang-Sukasari; 
pengembangan ruas jalan Sukasari-Purutwates; pengembangan 
ruas jalan Wangunjaya- Sukajembar; pengembangan ruas jalan 
Cibitung-Cipari; pengembangan ruas jalan Hanjawar- Pacet; 
pengembangan ruas jalan Cipeuyeum-Huve; pengembangan ruas 
jalan Cikalongkulon- Maniis;  pengembangan ruas jalan 
Kiarapayung-Cikendi-Cijagang; dan pengembangan ruas jalan Leles-
Patrol. 

Dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan sarana dan 
prasarana secara keseluruhan, pada tahap ini akan dikembangkan 
dan diimplementasikan konsep Multi Years Project, sebagai konsep 
pendanaan pembangunan sarana dan prasarana dalam tahun 
jamak, termasuk penyiapan konsep kerjasama pemerintah dengan 



  

 

pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan 
prasarana-sarana dan prasarana strategis. 

Pengembangan  jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan 
diarahkan pengembangan terminal penumpang Tipe B yaitu 
Terminal Pasir Hayam di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku; 
penyediaan pranata melalui perencanaan dan persiapan 
pembangunan terminal  penumpang Tipe C di Kecamatan Cipanas, 
Warungkondang, Mande, Cikalongkulon, Ciranjang, 
Campakamulya, Takokak, Pagelaran, Leles, Agrabinta, 
Sindangbarang, Naringgul dan Kecamatan Cidaun; dan 
pembangunan terminal barang di Kecamatan Sukanagara, Cidaun, 
dan Kecamatan Pacet. 

Pengembangan  jaringan transportasi sungai, danau, dan 
penyeberangan diarahkan pada penyediaan pranata melalui 
perencanaan dan persiapan pembangunan lintas penyeberangan 
danau yang  meliputi lintas Jangari-Palumbon-Calincing-Maleber-
Cipeundeuy; dan lintas Citembong-Buniayu-Cipeundeuy, 
pengembanga dermaga penyeberangan danau yang  meliputi 
Dermaga Jangari dan Coklat di Kecamatan Mande; Dermaga 
Maleber di Kecamatan Cikalongkulon; dan Dermaga Palalangon di 
Kecamatan Ciranjang. 

Pengembangan prasarana kereta api diarahkan pada penyediaan 
pranata melalui perencanaan dan persiapan revitalisasi jalur kereta 
api Bandung-Cianjur-Sukabumi, berupa revitalisasi Stasiun Kereta 
Api Cianjur, Cipeyeum, Ciranjang, Cilaku, Cibeber dan Lampegan. 

Pengembangan sistem jaringan transportasi laut diarahkan pada 
penyediaan pranata melalui perencanaan dan persiapan 
pengembangan pelabuhan khusus pariwisata di Kecamatan 
Cidaun. 

Pengembangan sistem jaringan transportasi udara diarahkan pada 
penyediaan pranata melalui perencanaan dan persiapan 
pengembangan bandar udara umum perintis di Kecamatan Cidaun; 
dan pengembangan bandar udara khusus militer di Kecamatan 
Agrabinta. 

Pengembangan jaringan tenaga listrik diarahkan pada penyediaan 
pranata melalui perencanaan dan persiapan peningkatan kapasitas 
Gardu Induk Cianjur di Kecamatan Cugenang dan pembangunan 
Gardu Induk di Kecamatan Tanggeung; 

Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik diarahkan pada 
penyediaan pranata melalui perencanaan dan persiapan 
pembangunan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra 
Tinggi (SUTET) Bojongpicung- Haurwangi; pengembangan jaringan 



  

 

transmisi SUTET pada jalur Sukaresmi -Mande-Sukaluyu-Ciranjang-
Haurwangi; pengembangan jaringan transmisi SUTET pada jalur  
Campakamulya-Sukanegara-Takokak; dan pembangunan jaringan 
transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Cugenang-
Tanggeung. 

Pembangunan energi alternatif diarahkan pada penyediaan 
pranata melalui perencanaan dan persiapan pembangunan 
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cisokan Hulu (UCPS) dan 
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 
meliputi PLTMH Kebon Muncang, Kecamatan Cikadu; PLTMH 
Batubereum, Kecamatan Pagelaran; PLTMH Girimukti, Kecamatan 
Sindangbarang; PLTMH Wangunsari, Kecamatan Naringgul; dan 
PLTMH Puncak Baru, Cibuluh, Mekarjaya dan Cipelah di Kecamatan 
Cidaun. Selain itu, pengembangan energi alternatif diarahkan pada 
penyediaan pranata melalui perencanaan dan persiapan 
pengembangan PLMTH Kecamatan Sukaresmi, Bojongpicung,   
Ciranjang,  Cibeber,  Sukanagara,  Cikadu,  Kadupandak,  Cibinong,  
Pagelaran,  Takokak,  Leles,  Sindangbarang,  Naringgul, dan  
Cidaun; pembangungan pembangkit listrik tenaga surya  
Kecamatan Karangtengah, Bojongpicung, Campakamulya, Takokak, 
Pagelaran, Cibinong, Cijati, Kadupandak, Leles,  dan Cidaun; serta 
pengembangan potensi panas bumi yang berada di Tanggeung-
Cibungur dan Cipanas-Pacet. 

Dalam hal pembangunan sumber daya air dan irigasi dilakukan 
pengembangan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi 
pengelolaan wilayah sungai lintas kabupaten yaitu wilayah Sungai 
Citarum dan Sungai Cisadea-Cibareno;   wilayah sungai kabupaten 
termasuk waduk, telaga, situ, dan embung diantaranya Waduk 
Cirata yang berada di Kecamatan Mande, Kecamatan 
Cikalongkulon dan Kecamatan Ciranjang,  Waduk Cisokan di 
Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Campaka, Waduk Cibuni di 
Kecamatan Kadupandak, Waduk Cimaskara berada di Kecamatan 
Cibinong,  dan Situ Leuwisoro di Kecamatan Pagelaran. 
Pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi Daerah Irigasi (DI) Cihea, 
DI Susukan Gede,  DI Ciheulang, DI Cipadang-Cibeleng, DI Ciraden-
Leuwileungsir, DI Nagrog, DI Cilumut-Pasirkerud, DI Cikawung, DI 
Cimenteng,DI Cianjur Leutik, DI Babancong, DI Ciraden-Cibalu, DI 
Gununglanjung-Rawapeuti, DI Cisarua II-Leuwijubleg, DI 
Cipanyusuhan-Citalib, DI Cinangka, DI Cimanggu Kanan, DI 
Cijampang, DI Leuwisodong, DI Leuwibokor, dan DI Cibalagung. 

Pembangunan jaringan air baku diarahkan untuk pengembangan 
penyediaan air baku pertanian; air baku industri;  dan penyediaan 
air minum. Sementara, pengembangan sistem pengendalian banjir 



  

 

diarahkan di  Kecamatan Ciranjang, Haurwangi, Cilaku, Cibeber, 
Kadupandak, Cidaun, dan Sindangbarang. 

Dalam hal pengelolaan kawasan rawan bencana melalui 
pengembangan infrastruktur dilakukan melalui pengembangan 
jalur evakuasi kawasan rawan banjir yang meliputi Kecamatan 
Ciranjang, Haurwangi, Cilaku, Cibeber, Kadupandak, Cidaun, dan 
Sindangbarang; jalur evakuasi kawasan rawan gerakan tanah dan 
longsor di seluruh kecamatan di Kabupaten Cianjur; jalur evakuasi 
kawasan rawan tsunami dan gelombang pasang yang meliputi 
Kecamatan Agrabinta, Sindangbarang, dan Cidaun. Serta jalur 
evakuasi kawasan rawan letusan gunung berapi yang meliputi 
Kecamatan Cipanas, Pacet, Cugenang, Sukaresmi, Gekbrong, 
Warungkondang, Mande, dan Cikalongkulon. 

Pengembangan sistem jaringan persampahan  diarahkan pada 
penyediaan pranata melalui perencanaan dan persiapan 
pembangunan TPAS di Kecamatan Cikalongkulon dan Kecamatan 
Cikadu; pembangnunan jaringan pengolahan air limbah yang 
meliputi pengembangan sistem septik tank individu atau komunal 
untuk perumahan tipe kecil, pengembangan sistem septik tank 
komunal pada kawasan permukiman sedang dan 
besar,pengembangan sistem septic tank kolektif pada kawasan 
perkantoran, pendidikan, pemerintahan dan komersil, 
pengembangan sistem saluran tercampur antara air hujan dan air 
limbah; dan pengembangan IPLT di Babakan Karet, Kecamatan 
Cianjur. 

Dalam hal pembangunan sistem jaringan drainase persampahan  
diarahkan pada penyediaan pranata melalui perencanaan dan 
persiapan  pengembangan jaringan drainase primer yang meliputi 
Sungai Citarum, Cibeet, Cikundul, Cibalagung, Cisokan, Cibuni, 
Cisadea, Ciujung, dan Cilaki; pengembangan jaringan drainase 
sekunder meliputi anak-anak sungai dan saluran permanen yang 
dibuat secara khusus; serta pengembangan jaringan drainase 
tersier beupa jaringan drainase yang terdapat di kawasan 
permukiman. 

Bidang Sumber Daya Alam  & Lingkungan Hidup. Pada tahap jangka 
menengah ini diarahkan pada upaya pengendalian pemanfaatan 
sumberdaya alam dan terlestarikannya fungsi lingkungan hidup, 
pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta 
peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian dampak 
lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam,  peningkatan 
partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemulihan 
pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan 
melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan 



  

 

pemulihan cadangan sumber daya alam merujuk pada Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur, serta 
pembangunan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana alam 
yang handal. 

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Pembangunan  
ilmu pengetahuan dan teknologi  pada tahap ini diarahkan pada 
terciptanya kemampuan daerah dalam pemanfaatan, 
pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan 
peradaban, serta ketangguhan dan daya saing daerah yang 
diperlukan untuk memacu pembangunan daerah yang 
berkelanjutan dan berwawsan lingkungan menuju masyarakat 
berkualitas, maju, mandiri serta sejahtera, yang dilandasi nilai 
luhur budaya daerah serta nilai keimanan dan ketakwaan kepada 
Tuhan yang Maha Esa. 

Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), diarahkan 
penumbuhkembangan  kesadaran diri para pelaku pembangunan 
dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing yang 
mengarah pada pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dalam upaya mewujudkan pertumbuhan wilayah dengan 
pemanfaatan potensi yang ada secara optimal. Kualitas 
penguasaan dan pemanfaatan iptek yang ingin dicapai berkaitan 
dengan upaya mendukung transformasi perekonomian wilayah 
yang  menuju perekonomian berbasis pada keunggulan kompetitif.  

Untuk mencapai maksud di atas, maka penguasaan iptek   
berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan, pengembangan 
inovasi dan kreativitas sebagai wahana pembangunan IPTEK akan 
diperkuat melalui penguatan kelembagaan, sumberdaya, dan 
jaringan IPTEK.  

Pada tahap ini dilakukan penyiapan pranata pendukung 
pengembangan IPTEK   melalui perencanaan dan kajian 
menyangkut  peningkatan, penguasaan, dan penerapan IPTEK 
secara luas dalam sistem produksi barang/jasa, pembangunan 
pusat-pusat keunggulan IPTEK, pengembangan lembaga penelitian 
yang andal, pewujudan sistem pengakuan terhadap hasil 
penemuan dan hak atas kekayaan intelektual, pengembangan dan 
penerapan standar mutu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM 
IPTEK, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana 
IPTEK. 

4.2.3. RPJM Daerah Ketiga (2016 – 2021) 

Pembangunan pada tahap ini diprioritaskan pada upaya  
membangun kekuatan sosial untuk bersinergi dalam aktivitas 



  

 

percepatan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi dan 
keunggulan daerah  serta membangun keterkaitan antar wilayah 
secara terpadu, guna mewujudkan kemandirian dan daya saing 
daerah dalam kancah pembangunan regional dan nasional. 

Prioritas pembangunan pada tahapan pembangunan pertama ini 
adalah : 

Bidang Sosial.  Diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme 
dan memperluas kekuatan kepemerintahan (pemerintah, 
masyarakat, dan pihak swasta) dalam pelayanan kesejahteraan 
sosial terutama bagi penduduk yang mengalami kemiskinan, 
keterlantaran, kecacatan, tuna sosial, serta korban bencana alam 
dan bencana sosial; dan meningkatkan peran aktif masyarakat 
serta mendukung terlaksananya otonomi daerah 

Bidang Kebudayaan. Pada periode ini sudah melibatkan 
potensi-potensi yang telah dibangun pada periode sebelumnya, 
terutama hasil dari proses internalisasi terhadap institusi dan 
masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana budaya terus 
dilakukan terutama di wilayah-wilayah yang diproyeksikan menjadi 
pusat budaya.     

Pembangunan budaya pada tahap ini diharapkan akan dapat 
meningkatkan pelestarian kebudayaan lokal/daerah dan 
pengembangannya sebagai wahana membangun bangsa dan 
watak bangsa, yang dapat diwujudkan melalui upaya-upaya 
melindungi kebudayaan lokal  serta mengembangkan eksistensi 
budaya Cianjur di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. 

Bidang Keagamaan. Diarahkan untuk memantapkan fungsi dan 
peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam 
pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, 
menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna 
mencapai kemajuan dalam pembangunan. Di samping itu, 
pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan 
kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa 
saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat 
sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh 
toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. 

Bidang Kependudukan. Diarahkan pada upaya pengendalian   
jumlah dan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan 
pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi yang 
terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga 
kecil yang berkualitas. 

Pengendalian jumlah penduduk serta laju pertumbuhan penduduk 
selayaknya didukung oleh upaya peningkatan pelayanan 



  

 

komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan reproduksi remaja, 
tersedianya alat kontrasepsi dan obat non kontrasepsi, pembinaan 
institusi masyarakat peduli KB, serta pembinaan ketahanan 
keluarga. Administrasi kependudukan dilakukan dengan makin 
memantapkan upaya  peningkatan sistem administrasi 
kependudukan, tersedianya data yang objektif, aktual dan dapat 
dipertanggungjawabkan, serta terlindunginya status hukum dan 
identitas penduduk. 

Bidang Kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan diarahkan 
pada upaya pemerataan layanan kesehatan untuk seluruh 
masyarakat Cianjur dengan peningkatan sinergitas dukungan 
pelaku pembangunan bidang kesehatan sesuai ketentuan yang 
berlaku.  

 Upaya ini diarahkan pada penyediaan dan peningkatan sarana dan 
prasarana kesehatan di wilayah yang belum memiliki sarana 
kesehatan, telah memiliki sarana kesehatan tetapi kurang 
memadai, melanjutkan program peningkatan jumlah dan status 
rumah sakit di wilayah Cianjur Tengah dan Cianjur Selatan, serta 
melanjutkan penyediaan rumah sakit modern di Kabupaten 
Cianjur. Selain itu, penyediaan tenaga medis yang handal dengan 
rasio yang semakin meningkat dibandingkan dengan periode 
sebelumnya akan menjadi prioritas pembangunan kesehatan. Pada 
tahap ini, pembangunan bidang kesehatan tetap diarahkan pada 
ketersediaan puskesmas dengan PONED yang makin meningkat 
dan berkembang sedemikian hingga dapat meningkatkan pelayan 
pada masyarakat secara luas. 

Bidang Pendidikan. Pada tahap ini pengembangan pendidikan 
menjadi faktor menentukan dalam mendorong percepatan gerak 
masyarakat, yang mengarah pada terbentuknya sebuah formasi 
sosial baru yang terdiri atas lapisan masyarakat kelas menengah 
terdidik. Lapisan masyarakat terdidik dapat diandalkan untuk  
menjadi kekuatan yang merekatkan unit-unit sosial di dalam 
masyarakat, keluarga, komunitas, perkumpulan masyarakat, dan 
organisasi sosial yang berperan besar mewujudkan percepatan 
pembangunan.  

Pendidikan diarahkan sedemikian hingga lulusannya memiliki daya 
saing regional pada tingkat ASEAN. Standar mutu yang 
berkesinambungan pada periode ini diharapkan relevan dengan 
pasar regional ASEAN. Program kerja yang berdasarkan 
pemahaman terhadap perkembangan kebutuhan pasar regional 
menjadi faktor yang sangat penting dalam mencapai daya saing 
yang diinginkan. Program manajemen pendidikan melalui 
standarisasi, penjaminan mutu, kemudian akreditasi satuan atau 



  

 

program pendidikan yang telah mulai dilakukan sebelumnya akan 
lebih difokuskan dalam periode ini. Semua itu dilakukan tanpa 
mengesampingkan program-program sebelumnya yang 
berhubungan dengan kemudahan akses pendidikan dan 
akuntabilitas publik dalam pelaksanaannya.  

Lebih rinci, pembangunan pendidikan diarahkan pada beberapa 
fokus. Pertama, pada pendayagunaan secara optimal data basis 
serta informasi pendidikan yang telah tersedia (sistem dan 
jaringan informasi pendidikan berbasis teknologi informasi/TI) 
dalam rangka memantapkan sistem perencanaan, pelaksanaan, 
evaluasi serta pengendalian pembangunan pendidikan, termasuk 
didalamnya penyebarluasan data dan informasi pendidikan  
kepada dunia publik.  

Selanjutnya, pemeliharaan serta pembinaan hasil-hasil 
pembangunan pendidikan yang telah dicapai pada periode lima 
tahun sebelumnya. Selanjutnya, adalah percepatan penuntasan 
gerakan pencapaian Wajib Belajar 12 tahun dengan prioritas pada 
peningkatan angka partisipasi sekolah kejuruan (vokasional), 
disamping difokuskan pula kepada upaya untuk peningkatan mutu 
lulusan melalui pemantapan kemitraan dengan dunia industri dan 
dunia usaha. Termasuk dalam fokus ini adalah upaya untuk 
meningkatkan pendidikan keterampilan dan keahlian melalui jalur 
pendidikan non-formal.  

Akselerasi peningkatan kualitas dan kualifikasi guru dalam rangka 
meningkatkan kompetensi tenaga pendidik guna menunjang 
sekaligus memperkuat peningkatan mutu lulusan pada semua 
jenjang pendidikan, merupakan prasyarat yang perlu dilakukan. 
Fokus berikutnya adalah upaya peningkatan status perguruan 
tinggi  daerah yang ada sehingga keberadaannya bisa sejajar 
dengan keberadaan dan mutu perguruan tinggi besar yang lainnya. 
Dan, perkuatan tata kelola melalui pemantapan mekanisme 
penyelenggaraan pendidikan di semua tingkatan dan jenjang 
pendidikan  secara lebih terbuka, transparan, demokratis dalam 
rangka meningkatkan akuntabilitas berkait dengan  pengelolaan 
pembangunan pendidikan yang sinergis dengan kekuatan sosial 
yang ada di bidang kesehatan. 

Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Pada 
tahap ini diharapkan keterlibatan masyarakat dalam 
pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
mengkristal,  dimulai pada tahapan perumusan kebijakan dan 
program serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. 
Upaya mencapai keberhasilan pembangunan sangat ditentukan 
dari adanya dukungan, koordinasi serta terciptanya sinkronisasi 



  

 

dan sinergitas antar pelaku pembangunan melalui networking dan 
kerjasama yang dilakukan secara berkesinambungan dan semakin 
erat.  

Untuk itu perlu dilakukan peningkatan peranserta dan 
kemandirian serta memperkuat kapasitas lembaga masyarakat 
dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan peningkatan 
kualitas hidup, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak. 

Bidang Pemuda & OR. Peningkatan peranserta lembaga 
pendidikan dan masyarakat dalam pemasyarakatan dan 
peningkatan prestasi olahraga. Pembangunan bidang kepemudaan 
dan olahraga  pada periode ini sudah dapat 
memanfaatkan/menggunakan  potensi yang telah dibangun pada 
periode sebelumnya, terutama hasil dari proses pelibatan fihak  
eksternal (masyarakat dan swasta). Berbagai perestasi di tingkat 
propinsi maupun nasional menjadi target rutin yang harus 
ditunjukan pada periode ini. Berbagai sarana yang representative 
merupakan konsekwensi logis yang harus tersedia; penghargaan 
terhadap semua fihak yang terlibat dan yang berperestasi, 
merupakan modal yang kuat untuk menjadikan bidang ini sebagai 
bidang yang diminati berbagai fihak untuk terlibat didalamnya. 

Bidang Ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan 
dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling 
mendukung.  Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan dalam 
bentuk pembinaan dan perlindungan hak-hak pekerja/buruh 
dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 
keluarganya,  

Hubungan industrial antara pekerja, pengusaha, serikat pekerja, 
serta lembaga ketenagakerjaan  lainnya dilaksanakan sesuai 
kemitra andalam proses produksi, tanggungjawab, dan  
keuntungan  

Selain itu, pembangunan bidang ketenagakerjaan ditekankan pula 
pada penyediaan tenaga kerja yang mempunyai produktivitas  
tinggi dan dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang  
tinggi; dengan peningkatan pengelolaan pelatihan kualitas tenaga 
kerja sebagai investasi sumber daya manusia dan angka tenaga 
kerja non skill rendah. 

Bidang Aparatur  & Pelayanan  Publik. Pada tahap ini 
pembangunan bidang aparatur diarahkan pada pendayagunaan 
kelembagaan, ketatalaksanaan, disiplin, dan tertib hukum guna 
meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur negara serta 
penguatan upaya peningkatan profesionalisme aparatur 
pemerintah daerah melalui peningkatan kemampuan teknis dan  



  

 

manajerial yang mendukung tugas pokok dan fungsinya sebagai 
pelayan publik. 

Bidang Agribisnis. Pada periode ini pengelolaan  agribisnis 
diarahkan pada penguatan kapasitas pelaku agribisnis serta 
jaringan pemasaran regional. Hal tersebut dilakukan melalui 
peningkatan daya saing produk sehingga dapat bersaing dengan 
produk luar dengan tetap mengutamakan keunggulan lokal dalam 
pengembangannya, pengembangan diversifikasi produk olahan 
yang memiliki daya saing tinggi, pengembangan pengelolaan 
agribisnis melalui pembentukan badan usaha berbasis manajemen 
agribisnis, penataan peran antar pelaku agribisnis dalam rantai 
produksi, pengembangan agribisnis yang diintegrasikan dengan 
industri pengolahan, peningkatan daya saing  melalui inovasi, 
peningkatan standarisasi  dan sertifikasi produk serta diversifikasi 
jenis usaha, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana promosi 
dan pemasaran produk, serta pemenuhan konsumsi lokal dan 
regional. 

Untuk mendukung terbangunnya sinergi antar pelaku agribisnis, 
maka perlu dikembangkan fasilitasi penguatan kemitraan usaha 
sehingga percepatan pembangunan agribisnis dapat terwujud. 

Bidang Kelautan Dan Pesisir. Pada periode ini pembangunan 
kelautan dan pesisir diarahkan pada penataan kawasan pesisir dan 
kelautan. Hal  dimaksud dilakukan dengan menciptakan iklim yang 
kondusif bagi investasi, pengembangan sarana dan prasarana 
penunjang investasi, promosi investasi, diversifikasi usaha 
pengolahan hasil, pengembangan sarana dan prasarana penunjang 
produksi perikanan laut, peningkatan jejaring usaha berskala 
regional, pengembangan usaha jasa rekreasi bahari, 
pengembangan usaha berbahan baku dari produk yang tidak 
dimanfaatkan langsung, serta pengembangan budaya kelautan 
(marine culture) 

Bidang Kepariwisataan. Pada tahap ini pembangunan bidang 
kepariwisataan diarahkan pada peningkatan sinergi sektor-sektor 
yang sangat terkait dengan pariwisata di daerah seperti sektor 
pertanian yang dapat dilakukan melalui pengembangan wisata 
agro, peningkatan sinergi antar para pelaku  usaha kepariwisataan 
untuk percepatan pembangunan industri pariwisata daerah, upaya  
sosialisasi  secara luas melalui kegiatan peningkatan promosi dan 
pemasaran pariwisata baik di tingkat regional, nasional maupun 
internasional dengan dukungan manajemen yang profesional 
sehingga dapat mengintegrasikan kegiatan pengelolaan usaha 
pariwisata antar kabupaten/kota, antar propinsi dan antar negara. 
Untuk kepentingan itu, maka pembangunan kepariwisataan 



  

 

ditekankan pada manajemen profesional,  pengintegrasian 
kegiatan pengelolaan usaha pariwisata antar kabupaten/kota, 
antar propinsi dan antar negara, melalui kegiatan fasilitasi 
pengembangan kepariwisataan antar kabupaten/kota, propinsi 
dan negara. 

Bidang KUMKM. Pada periode ini pengembangan KUMKM  
diarahkan pada penataan kelembagaan KUMKM yang  dilakukan 
melalui pembentukan asosiasi/perkumpulan UMKM sejenis guna 
mengantisipasi persaingan usaha yang tidak sehat, penataan pola 
kemitraan antar pelaku UMKM dan pola kemitraan antara pelaku 
UMKM dan pengusaha besar, penataan kluster UMKM 
berdasarkan komoditas peningkatan standar produk peningkatan 
kuantitas dan kualitas sarana pemasaran dan promosi skala 
regional, serta berjalannya sistem insentif dan disinsentif bagi 
pengelola koperasi. 

Peningkatan peranan KUMKN dalam meningkatkan penyerapan 
tenaga kerja,  kemandirian KUKM, dan peningkatan daya saing  
diarahkan pada peningkatan daya saing KUKM untuk 
memenangkan kompetisi di era pasar bebas, serta penguatan  
KUMKM melalui dukungan kolateral dan teknologi tepat guna yang 
ramah lingkungan. 

Bidang Industri & Perdagangan. Pada periode ini bidang industri 
dan perdagangan diarahkan pada keterkaitan jaringan antara 
industri kecil terhadap industri menengah dan besar, yang  
dilakukan melalui fasilitasi dan penataan networking antara 
industri kecil dengan industri menengah dan besar, penataan dan 
pengembangan tumbuhkembangnya industri-industri andalan, 
diversifikasi produk dan kemasan industri olahan, mengoptimalkan 
potensi pasar dalam negeri, menata distribusi barang, perluasan  
jaringan perdagangan regional. 

Peningkatan peranan sektor industri dan  perdagangan dalam 
mendorong peningkatan produksi daerah dan distribusi barang 
pada tahap ini diarahkan pada pengembangan inovasi produk, 
pengembangan industri kecil yang tangguh,  fasilitasi kemitraan 
antara pelaku industri kecil menengah dengan industri besar, 
peningkatan promosi dan pemasaran produk lokal, dan penguatan  
kegiatan eksport ke luar daerah. 

Bidang Investasi. Pada tahap ketiga  upaya peningkatan investasi 
dilakukan melalui penyiapan sistem insentif bagi investor, 
pemeliharaan sarana & prasarana penunjang, promosi investasi, 
serta penataan wilayah investasi. 

Bidang Hukum & HAM. Pada periode ini pembangunan bidang 
hukum diarahkan kepada upaya melakukan pemantapan kinerja 



  

 

Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan aspek politik, hukum 
dan HAM dalam upaya mendorong Tata kelola Pemerintahan yang 
baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, demokratis dan 
berlandaskan hukum; peningkatan kualitas layanan masyarakat 
serta terciptanya kepastian hukum dan partisipasi publik dalam 
seluruh tatanan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. 
Penekanan pada periode ini adalah mulai terimplementasinya 
manajemen kinerja dan akuntabilitas publik serta rintisan sistem 
penggajian yang didasarkan pada kinerja dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan secara keseluruhan.   Pelaksanaan pembangunan 
hukum secara komprehensif yang mencakup substansi hukum, 
kelembagaan hukum dan budaya hukum yang disertai dengan 
penegakkan hukum yang tegas, konsisten dengan tetap 
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia terus diarahkan menuju 
sasaran yang diharapkan. 

Sasaran pembangunan hukum pada tahap ini adalah makin 
menguatnya pembentukan sistem hukum daerah yang berfungsi 
secara  mantap, bersumberkan Pancasila dan UUD 1945 dengan 
memperhatikan kemajemukan  tatanan hukum yang berlaku, yang 
mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan 
perlindungan hukum yang berintikan keadilan serta mampu 
mengamankan dan mendukung pembangunan daerah yang 
didukung oleh aparatur hukum, sarana dan prasarana yang 
memadai serta mayarakat yang sadar dan taat hukum. 

Bidang Ketentraman & Ketertiban. Pada  tahap ini 
pembangunan bidang keamanan dan ketertiban diarahkan pada  
perwujudan koordinasi yang kuat antara  institusi terkait melalui 
upaya pelibatan seluruh komponen masyarakat  agar secara 
simultan bersama aparat dan institusi terkait  sehingga mampu 
mencegah terjadinya ancaman kejahatan dan tindakan yang 
meresahkan, menjamin terwujudnya tertib dan tegaknya hukum, 
serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
masyarakat. dalam rangka mencegah terjadinya gangguan 
terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.    

Bidang Penataan Ruang. Pada tahapan jangka menengah ini, 
pengembangan penataan ruang diarahkan pada pemantapan  
efisiensi dan efektifitas pengembangan wilayah di daerah yang 
terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah pembangunan (WP) meliputi WP 
Utara, WP Tengah dan WP Selatan. 

Dalam rangka menciptakan integrasi antarwilayah di daerah dan 
mendorong pertumbuhan perekonomian wilayah maka pada 
tahap ini dilakukan peningkatan fungsi dan pemantapan 
pengembangan sistem perkotaan dan sistem perdesaan, pusat 



  

 

pelayanan yang melayani kegiatan berskala kecamatan dan 
beberapa desa, serta pusat-pusat permukiman yang berfungsi 
untuk melayani kegiatan skala antar desa. 

Pada pusat kegiatan wilayah promosi (PKWp) Cianjur, pemantapan 
pengembangan diarahkan pada  fungsi pemerintahan, pusat 
koleksi dan distribusi, permukiman, perdagangan dan jasa, industri 
dan pelayanan masyarakat. 

Pada pusat kegiatan lokal perkotaan dan perdesaan, pemantapan 
pengembangan diarahkan pada  fungsi pusat perdagangan dan 
jasa, permukiman, pusat koleksi dan distribusi dengan skala 
pelayanan beberapa kecamatan. 

Pada pusat pelayanan yang melayani kegiatan berskala kecamatan 
dan beberapa desa, pemantapan pengembangan diarahkan pada  
fungsi pusat produksi, permukiman industri perkebunan dan 
pertanian serta mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana 
dengan skala pelayanan beberapa kecamatan pada hirarki yang 
lebih rendah dari pusat kegiatan lokal. 

Pada pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan 
skala antar desa, pemantapan pengembangan diarahkan pada  
fungsi pusat produksi pertanian dengan skala lokal dan skala 
permukiman dimana  kelengkapan sarana dan prasarana 
pengembangan wilayahnya  lebih rendah dari pusat pelayanan 
yang melayani kegiatan berskala kecamatan dan beberapa desa. 

Perwujudan  pusat-pusat pertumbuhan ini tidak dapat terlaksana 
tanpa perwujudan sistem prasarana yang menghubungkan pusat-
pusat pertumbuhan satu sama lain dan wilayah layanannya. 
Diantara sistem prasarana dimaksud adalah  perwujudan sistem 
jaringan transportasi; jaringan energi/listrik; jaringan 
telekomunikasi; sistem jaringan sumber daya air; sistem jaringan 
drainase; dan prasarana pengelolaan lingkungan.   

Pemantapan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di daerah 
harus dibarengi dengan pemantapan perwujudan kawasan lindung 
dan kawasan budidaya untuk menciptakan pembangunan wilayah 
yang berkelanjutan dan bertanggungjawab. Dalam hal ini 
pembangunan wilayah tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan 
fungsi kawasan lindung yang melindungi kelestarian lingkungan 
hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, 
serta menjaga kualitas daya dukung lingkungan daerah, 
menciptakan penyerapan lapangan pekerjaan, dan  terciptanya 
keserasian dengan rencana struktur ruang. 

Bidang Infrastruktur Wilayah. Pada tahap ini pengembangan 
prasarana wilayah diarahkan pada percepatan pembangunan 



  

 

prasarana wilayah dengan lebih meningkatkan sinergitas lembaga-
lembaga pengelola serta para pemangku kepentingan 
pembangunan infrastruktur wilayah serta tetap meningkatkan 
kerjasama antara pemerintah dan swasta. Ketersediaan   
prasarana wilayah diupayakan terdistribusi pada seluruh wilayah, 
dalam mendukung terwujudnya kemandirian masyarakat Cianjur 
yang produktif dan memiliki daya saing serta mempertahankan 
kemantapkan sarana dan prasarana yang telah ada. 

Indikasi pencapaian skenario rencana pada tahap ini, ditandai 
dengan berkembangnya prasarana transportasi jalan, 
meningkatnya kondisi kemantapan jaringan jalan, meningkatnya 
ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan, optimalnya 
pengendalian banjir dan kekeringan, optimalnya ketersediaan 
jaringan irigasi, dan meningkatnya ketersediaan air bersih serta 
sanitasi lingkungan. Pengembangan infrastruktur wilayah terus 
dilakukan dengan berdasar pada hasil pembangunan jangka 
menengah sebelumnya. Jaringan jalan untuk menunjang kegiatan 
sosial ekonomi dari pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan 
lingkungan   menuju Pusat Kegiatan Wilayah (promosi) Cianjur 
maupun Pusat Kegiatan Lokal  Perdesaan Sukanagara dan PKL 
Perkotaan Sindangbarang makin mantap. 

Pengembangan prasarana transportasi jalan pada tahap ini 
ditandai dengan peningkatan kuantitas kemantapan prasarana 
jaringan jalan kolektor primer dan lokal primer melalui 
pemeliharaan, rehabilitasi, serta peningkatan kondisi  jaringan 
jalan yang sudah ada. Sasaran di atas dicapai juga dengan cara 
melanjutkan pembangunan prasarana jalan strategis yang telah 
dilakukan pada tahap sebelumnya, meliputi dukungan terhadap 
penyiapan pengembangan jalan bebas hambatan Bandung-
Cianjur-Sukabumi-Ciawi, penyiapan pembangunan jalan arteri 
primer meliputi jaringan jalan horizontal Cianjur selatan dan 
melanjutkan pembangunan jalan lingkar perkotaan Cianjur yang 
telah dimulai pada tahap sebelumnya, keberlanjutan 
pembangunan jalan kolektor primer yang menghubungkan wilayah 
Cianjur utara, tengah dan selatan, pembangunan jalan kolektor 
primer yang menghubungkan dengan kabupaten perbatasan, 
pembangunan jalan lokal primer yang menghubungkan antar ibu 
kota kecamatan, pembangunan jalan lokal primer yang 
menghubungkan antar ibu kota kecamatan dengan desa, 
pembangunan jalan lokal primer yang menghubungkan antar 
pusat kegiatan, pengembangan jaringan jalan strategis kabupaten, 
pengembangan terminal pada pusat kegiatan, pembangunan 
terminal barang untuk menunjang kegiatan agribisnis,  dan 



  

 

pengembangan jaringan transportasi penyeberangan danau pada 
Waduk Cirata.   

Dalam rangka percepatan pembangunan sarana dan prasarana 
secara keseluruhan, pada tahap ini dilanjutkan diimplementasikan 
konsep multi years project, sebagai konsep pendanaan 
pembangunan sarana dan prasarana dalam tahun jamak, serta 
menjalin kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dan 
masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana-sarana dan 
prasarana strategis. 

Untuk mendukung sistem transportasi, pengembangan sistem 
terminal diarahkan untuk memantapkan kinerja terminal 
penumpang Tipe B yaitu Terminal Pasir Hayam di Desa Sirnagalih, 
Kecamatan Cilaku, serta diarahkan pada upaya melanjutkan dan 
menyelesaikan pembangunan terminal  penumpang Tipe C di 
Kecamatan Cipanas, Warungkondang, Mande, Cikalongkulon, 
Ciranjang, Campakamulya, Takokak, Pagelaran, Leles, Agrabinta, 
Sindangbarang, Naringgul dan Kecamatan Cidaun; dan 
pembangunan terminal barang di Kecamatan Sukanagara, Cidaun, 
dan Kecamatan Pacet. 

Perwujudan sistem jaringan transportasi darat lainnya dilakukan 
dengan melanjutkan revitalisasi fungsi jaringan jalan kereta api 
pada jalur Bandung-Cianjur-Sukabumi, sementara perwujudan 
sistem jaringan transportasi laut dilakukan dengan cara 
melanjutkan pengembangan pelabuhan khusus pariwisata di 
Kecamatan Cidaun, dan perwujudan sistem jaringan transportasi 
udara melalui pengembangan Bandar udara perintis di Kecamatan 
Cidaun. 

Dalam upaya mencapai kemandirian energi regional, maka pada 
tahap jangka menengah ketiga ini, diharapkan pranata 
pengelolaan energi semakin mantap, diupayakan untuk 
mendorong kehandalan pasokan energi, terciptanya desa mandiri 
energi serta mencari cadangan-cadangan energi tidak terbarukan, 
semakin meningkatnya efisiensi energi, mantapnya konservasi dan 
hemat energi, pengembangan sarana dan prasarana energi dalam 
rangka pemantapan rasio elektrifikasi, mendorong investasi swasta 
bagi pengembangan energi alternatif dengan pola insentif, 
terpenuhinya kebutuhan energi bagi masyarakat perdesaan, 
meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 
energi yang berkelanjutan, mengembangkan energi alternatif 
seperti peningkatan pembangunan pembangkit listrik tenaga 
mikro hidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan 
pembangkit listrik tenaga alternatif lainnya. 



  

 

Dalam hal pembangunan sumber daya air dan irigasi, guna 
meningkatkan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air 
serta pengendalian daya rusak air untuk pemenuhan kebutuhan 
air untuk mengairi persawahan dilakukan melalui pemantapan 
pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan 
pengairan lainnya; penyediaan dan pengelolaan air baku; 
pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan 
sumber daya air lainnya; pengendalian banjir; pendayagunaan 
sumber daya air; pengendalian daya rusak air; pengembangan 
sistem informasi sumber daya air; serta peningkatan 
pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.  

Penyediaan air baku untuk pertanian diarahkan pada 
keberlanjutan pengembangan waduk/bendungan, situ dan 
embung dalam rangka penyediaan air baku serta konservasi 
sumber air; keberlanjutan pengembangan jaringan irigasi di 
Kecamatan Agrabinta, Sukanagara, Campaka, Takokak, Cibinong, 
dan Tanggeung Kadupandak, Cidaun, Naringgul, Warungkondang, 
Pacet, Sukaresmi, Cikalongkulon, Cugenang, Cianjur, Mande, 
Karangtengah, Ciranjang, Warungkondang, Campaka, Takokak, 
Sukanagara, Pagelaran, Sindangbarang, Cibinong, Naringgul, dan 
Cidaun dengan karakteristik wilayah yang dilayani adalah wilayah 
yang memiliki potensial produksi pertanian tinggi; pemanfaatan 
sungai-sungai kecil yang dapat mengaliri lahan pertanian bagi 
kegiatan pertanian yang belum terlayani oleh prasarana irigasi 
akan tetapi potensial produksi tinggi; peningkatan fungsi wilayah 
sebagai sentra produksi pangan dan pelestarian usaha pertanian 
dengan memperhatikan sungguh-sungguh konservasi tanah dan 
air serta fungsi sungai dalam kesatuan Daerah Aliran Sungai (DAS). 

Dengan semakin berkembangnya teknologi, untuk peningkatan 
kebutuhan dan pelayanan masyarakat perlu dilakukan peningkatan 
jumlah dan mutu telematika pada tiap wilayah, yaitu menerapkan 
teknologi telekomunikasi berbasis teknologi modern, 
pembangunan teknologi telekomunikasi pada wilayah−wilayah 
pusat pertumbuhan; membentuk jaringan telekomunikasi dan 
informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan 
dengan ibukota kabupaten; serta mengarahkan untuk 
memanfaatkan secara bersama pada satu menara Base 
Transceiver Station (BTS) untuk beberapa operator telepon seluler 
dengan pengelolaan secara bersama pula. 

Dalam hal pengelolaan persampahan, maka perlu diarahkan pada 
upaya keberlanjutan perwujudan TPAS   untuk melayani skala 
regional maupun untuk melayani wilayah pembangunan Utara, 
Tengah dan Selatan. Adapun arahan pengembangan sistem 
drainase adalah upaya melanjutkan perwujudan sistem drainase  



  

 

di daerah dengan pemanfaatan Sungai Citarum sebagai saluran 
utama (primer) sebagaimana telah dilakukan pada tahap 
sebelumnya. 

Bidang Sumberdaya Alam dan  Lingkungan Hidup. Pada 
tahap jangka menengah ini diarahkan pada upaya peningkatan 
pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan perusakan 
lingkungan hidup berbasis teknologi ramah lingkungan; partisipasi 
dan kemitraan masyarakat dalam perlindungan dan pemulihan 
pencemaran dan kerusakan sumber daya alam, konsistensi dalam 
penegakan hukum, efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber 
daya alam, konservasi dan pemulihan kualitas lingkungan, 
memantapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).  Pada 
tahap ini,  pembangunan yang dilaksanalan di berbagai bidang  
dilaksanakan melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan 
IPTEK secara  strategis dan diarahkan untuk mencapai hasil yang 
semakin nyata mendukung pencapaian sasaran pembangunan 
daerah baik dalam bentuk publikasi ilmiah, paten, prototip, 
layanan teknologi, maupun wirausahawan teknologi. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah penguatan kelembagaan IPTEK 
untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas penelitian dan 
pengembangan di daerah, penguatan jaringan IPTEK melalui 
jalinan kerjasama antar sisi penyedia dan antara sisi penyedia 
teknologi dengan sisi penguna yang lebih intens dan lebih 
produktif. Pengembangan IPTEK untuk pengembangan ekonomi 
daerah pada tahap ini makin mantap dilaksnakan untuk  
meningkatkan daya saing daerah.  

 

4.2.4. RPJM Daerah Keempat (2021 - 2025) 

Pembangunan pada tahap ini diprioritaskan pada upaya  
mengembangkan ketangguhan daerah menuju stabilitas serta 
kemandirian ekonomi yang sehat dan dinamis berlandaskan 
kehidupan sosial budaya masyarakat yang beriman dan bertakwa 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada era yang penuh dinamika 
perubahan, sarat kompetisi, dan sulit diprediksi. 

Prioritas pembangunan pada tahapan pembangunan pertama ini 
adalah : 

Bidang Sosial. Diarahkan dalam rangka penciptaan pola kebijakan  
penanganan masalah kesejahteraan masyarakat, terutama 
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk 
terwujudnya ketahanan sosial masyarakat dan terlindunginya 



  

 

masyarakat dari dampak penyelenggaraan pembangunan dan 
perubahan sosial yang cepat. 

Bidang Kebudayaan. Pada periode ini  pembangunan budaya 
diarahkan  terutama pada pengelolaan budaya sebagai asset 
pemerintah dan masyarakat yang diharapkan dapat menjadi salah 
satu kekuatan/modal pembangunan. Pembangunan budaya pada 
tahap ini diharapkan makin memantapkan peningkatan pelestarian 
kebudayaan lokal/daerah serta pengembangannya sebagai 
wahana membangun bangsa dan watak bangsa. 

Bidang Keagamaan. Pada tahap ini diarahkan pada 
pembangunan dan pemantapan jati diri masyarakat Cianjur yang 
ditujukan untuk mewujudkan karakter dan sistem sosial yang 
bersih dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara 
nilai luhur, seperti Ngaos, Mamaos dan Maenpo, serta nilai 
modern yang universal yang mencakup etos kerja dan prinsip tata 
kepemerintahan yang baik. Pembangunan jati diri tersebut 
dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata 
nilai agama serta budaya yang mempunyai potensi unggul dan 
menerapkan nilai modern yang membangun. Untuk memperkuat 
jati diri dan kebanggaan daerah, pembangunan keagamaan 
diarahkan pada peningkatan kualitas pengamalan nilai-nilai 
keagamaan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat,  di 
samping memperbanyak sarana dan prasarana ibadah. 

Bidang  Kependudukan. Diarahkan pada kehandalan upaya 
pengendalian     jumlah dan laju pertumbuhan penduduk serta 
dapat mengendalikan mobilitas penduduk yang teratur dan 
terarah menuju keseimbangan daya dukung alam dan daya 
tampung lingkungan menuju kemandirian dan kesejahteraan 
penduduk.  

Pembangunan bidang kependudukan juga diarahkan pada 
pemanfaatan penataan sistem administrasi kependudukan serta 
aplikasinya sesuai kemajuan iptek, yang  dilakukan untuk 
mendukung pelaksanaan pembangunan  daerah serta mendorong 
terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial. 

Bidang Kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan diarahkan 
untuk mewujudkan ketahanan masyarakat melalui  pemantapan 
upaya pemerataan layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat 
Cianjur. Upaya ini diarahkan pada penyediaan dan peningkatan 
sarana dan prasarana kesehatan di wilayah yang belum memiliki 
sarana kesehatan, telah memiliki sarana kesehatan tetapi kurang 
memadai, melanjutkan program peningkatan Puskesmas dengan 
Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Dasar (PONED) menjadi 
Rumah Sakit Umum Daerah dengan rasio yang meningkat 



  

 

dibandingkan dengan periode sebelumnya. serta melanjutkan 
penyediaan fasilitas yang lebih memadai untuk beberapa Rumah 
Sakit di daerah. Selain itu, penyediaan tenaga medis, bidan dan 
perawat yang kompeten dengan rasio yang semakin meningkat 
dibandingkan dengan periode sebelumnya akan menjadi prioritas 
pembangunan kesehatan. 

Bidang Pendidikan.  Pada periode ini pembangunan pendidikan 
menciptakan ketangguhan warga masyarakat dalam menghadapi 
berbagai maslah yang dihadapi hingga tercapai tujuan yang 
diharapkan, selain itu tingkatan yang ingin dicapai telah berkelas 
dunia. Semakin mengglobalnya industri dan jasa, termasuk jasa 
pendidikan maka sudah seharusnya daerah dapat 
menyelenggarakan program pendidikan skala nasional dengan 
mutu internasional, sehingga pendidikan bagi masyarakat Cianjur 
minimal menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Aspek sosial, 
budaya, ekonomi, dan politik dapat terus terjaga keasriannya. 
General Agreement on Trade in Services (GATS) adalah contoh 
komitmen bangsa-bangsa di dunia dalam menyelenggarakan 
globalisasi perdagangan jasa dan industri termasuk pula jasa 
pelayanan pendidikan. Secara lebih rinci, pembangunan 
pendidikan difokuskan pada beberapa hal. Pertama, 
pengembangan satuan pendidikan bertaraf internasional yaitu 
satuan pendidikan dengan Standar Nasional Pendidikan dan  
penguatan, pengkayaan, pengembangan, perluasan, pendalaman, 
adopsi terhadap standar pendidikan baik dari dalam negeri 
maupun luar negeri yang diyakini telah memiliki reputasi mutu 
yang diakui secara internasional dengan tujuan mewujudkan insan 
Indonesia cerdas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang.Maha 
Esa, berakhlak mulia, berjati diri Indonesia, dan kompetitif secara 
global. Kedua, perluasan sistem dan jaringan informasi pendidikan 
berbasis IT dalam rangka pemantapan sistem perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian program pembangunan 
pendidikan, termasuk di dalamnya dalam rangka peningkatan 
mutu pelayanan pendidikan. Selanjutnya adalah penuntasan sisa 
target Wajib Belajar 12 tahun, termasuk  langkah untuk 
meningkatkan mutu pendidikan yang dihasilkannya. Selain itu, 
perluasan jaringan kemitraan dengan perguruan tinggi, dunia 
usaha dan dunia industri juga dalam lingkup internasional guna 
peningkatan mutu sekaligus penyerapan mutu lulusan yang 
dihasilkan dunia pendidikan. Bersamaan dengan itu, upaya 
peningkatan dan penyempurnaan layanan pendidikan di semua 
jalur dan jenjang pendidikan. Terakhir adalah pemantapan 
pencitraan publik terhadap layanan dunia pendidikan melalui 
upaya pemantapan “Good Governance” dalam setiap langkah 



  

 

penyelenggaraan pendidikan disemua level dan jenjang 
pendidikan. 

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada 
tahap ini  pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak diarahkan pada  peningkatan kelembagaan 
yang mendukung peningkatan kapasitas SDM, peningkatan sistem 
yaitu ketersediaan/ pemutahiran data base yang terpilah menurut 
jenis kelamin; strategi Pengarusutamaan Gender (PUG); focal 
point; dan kebijakan internal yang mendukung  serta jejaring yang 
efektif dari semua pelaku pembangunan. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kesadaran 
perempuan untuk memberdayakan diri sendiri (Self-empowered), 
meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan perempuan, 
meningkatnya peluang kerja dan berusaha bagi perempuan, 
meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif; 
meningkatnya peran, posisi, dan komposisi perempuan di lembaga 
eksekutif dan yudikatif, meningkatnya martabat perempuan yang 
didukung oleh iklim sosial, budaya, dan lingkungan yang kondusif, 
serta meningkatnya kesadaran perempuan memahami hukum dan 
HAM. 

Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam 
organisasi kelompok masyarakat (khususnya perempuan) untuk 
mewujudkan kesejahteraan keluarga, serta peningkatan 
keterampilan dan kemampuan perempuan agar dapat berperan 
aktif di segala bidang dari periode sebelumnya.  

Perlindungan anak  diarahkan pada penyelenggaraan 
berkelanjutan upaya penjaminan hak-hak anak dalam kondisi 
tereksploitasi atau dalam situasi darurat,   perlindungan hukum 
yang ramah anak, pemerataan dan perluasan penyelenggaraan 
upaya pelayanan kesejahteraan anak, serta membangun jejaring 
kerja diantara pihak-pihak terkait di tingkat lokal, nasional, 
regional, dan internasional. 

Bidang Pemuda & OR. Pada periode ini pembangunan bidang 
kepemudaan dan olahraga diarahkan  terutama pada manajemen 
potensi dan prestasi sebagai asset daerah; perestasi bidang 
kepemudaan dan olahraga daerah tidak hanya menjadi 
kebanggaan masyarakat Cianjur saja, tapi harus menjadi milik Jawa 
Barat bahkan nasional karena adanya berbagai perestasi di tingkat 
internasional. Berbagai fasilitas kepemudaan dan olahraga 
merupakan fasilitas yang dapat digunakan untuk even-even tingkat 
nasional bahkan internasional. Keterlibatan fihak swasta dan 
masyarakat dalam pembangunan bidang kepemudaan dan 
olahraga menjadi hal yang tidak terpisahkan. 



  

 

Bidang Ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan pada 
tahap ini diarahkan pada penertiban dan perlindungan tenaga 
kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri melalui 
pelayanan satu atap dan melakukan  kerjasama antar daerah/antar 
negara yang berkelanjutan, mengingat tenaga kerja  adalah 
kekuatan yang tangguh dalam melaksanakan pembangunan 
perekonomian bangsa. 

Pada tahap ini perlu juga diwujudkan keseimbangan  proporsi 
antara tenaga kerja yang mempunyai produktivitas  tinggi dan 
dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi 
dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. 

Bidang Aparatur  & Pelayanan  Publik. Pada tahap ini 
pembangunan bidang aparatur terus diarahkan pada penguatan 
upaya peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah 
untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, 
berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang 
mampu mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan 
kapasitas intelektual serta potensi insani lainnya mengikuti 
kemajuan yang berkembang. 

Bidang Agribisnis. Pada periode ini pengelolaan  agribisnis 
diarahkan pada perluasan jaringan serta penguatan sistem 
pengelolaan agribisnis dalam rangka mewujudkan pola agribisnis 
yang tangguh dengan tetap menjamin terjaganya daya dukung 
lingkungan. 

Hal tersebut dilakukan melalui kolaborasi supply/demand produk 
agribisnis antar daerah, perluasan jaringan bisnis yang berstandar 
ekspor, evaluasi dan penguatan   

Bidang Kelautan dan Pesisir. Pada periode ini pembangunan 
kelautan dan pesisir diarahkan pada pengembangan komersial 
kawasan pesisir dan kelautan. Hal di atas dilakukan dengan 
menciptakan sistem insentif dan disinsentif bagi investor, 
penguatan infrastruktur penunjang investasi, promosi investasi, 
penguatan networking pemasaran produksi perikanan laut, 
peningkatan jejaring usaha berskala regional dan ekspor, 
pengembangan usaha jasa rekreasi bahari, serta pengembangan 
kota pantai (coastal city). 

Bidang Kepariwisataan. Pada tahap ini  pembangunan industry 
pariwisata diharapkan dapat memacu dan memobilisasi 
ppertumbuhan ekonomi masyarakat, pendapatan daerah, 
membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, diharapkan  daerah merupakan destinasi pariwisata 
dengan kelengkapan daya tarik wisata alamnya dan 
berlatarbelakang budaya Sunda dengan dukungan jaringan 



  

 

pemasaran yang kuat menjadi daerah tujuan wisata utama 
wisatawan mancanegara, selain wisatawan nusantara.  Untuk itu, 
maka pembangunan kepariwisataan ditekankan pada 
pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan baik  sumber 
daya wisata dan sumber daya pendukung pariwisata Cianjur, 
pembangunan pariwisata yang berkelanjutan berprinsip pada 
terjaminnya keberlanjutan sumber daya pariwisata yang 
terintegrasi dengan lingkungan, alam, budaya dan manusia, serta 
upaya konservasi/preservasi, rehabilitasi dan pemberdayaan 
masyarakat 

Bidang KUMKM. Pada periode ini pengembangan KUMKM  
diarahkan pada penguatan peran KUMKM dalam struktur ekonomi 
daerah, yang  dilakukan melalui penataan networking antar pelaku 
UMKM dengan industri menengah dan besar, peningkatan 
standarisasi mutu dan sertifikasi produk UMKM, peningkatan 
akses pemasaran dan promosi produk UMKM skala ekspor, 
pengelolaan koperasi berbasis manajemen bisnis. 

Peningkatan peranan KUMKM dalam meningkatkan penyerapan 
tenaga kerja,  kemandirian KUKM, dan peningkatan daya saing  
diarahkan pada pengembangan jaringan kelembagaan KUMKM 
untuk mengatasi persaingan di era pasar bebas  melalui pola 
kemitraan yang tersinergi, kebersamaan, kesetiakawanan yang 
harus dilakukan oleh semua komponen yang terkait dalam 
pengembangan KUMKM. 

Bidang Industri & Perdagangan. Pada periode ini bidang industri 
dan perdagangan diarahkan pada penguatan keterkaitan industri 
hulu dan hilir yang berkelanjutan, yang  dilakukan melalui 
penguatan networking industri kecil, menengah dan besar melalui 
sistem insentif  dan disinsentif, pemantapan kemitraan antara 
pelaku industri kecil dengan industri menengah dan besar, 
perluasan jaringan perdagangan skala ekspor, pemanfaatan bahan 
baku terbaharukan, penanganan industri ramah lingkungan, serta 
penguatan jaringan antar industri hulu dan hilir. 

Peningkatan peranan sektor industri dan  perdagangan dalam 
mendorong peningkatan produksi daerah dan distribusi barang 
pada tahap ini diarahkan pada penguatan  industri kecil dan 
menengah, pemantapan kemitraan antara pelaku industri kecil 
menengah dengan industri besar, serta pemantapan sistem 
jaringan distribusi barang. 

Bidang Investasi. Pada tahap ini  pembangunan  investasi daerah 
dilakukan melalui  pemantapan citra investasi, pemeliharaan 
sarana & prasarana penunjang, promosi investasi, serta evaluasi/ 
pengendalian investasi. 



  

 

Bidang Hukum & HAM. Pada periode keempat  RPJP Daerah ini 
diarahkan kepada upaya perwujudan akuntabilitas fungsi hukum 
sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan serta sebagai 
instrumen penyelesaian masalah secara riil dan adil dapat 
diwujudkan oleh masyarakat dalam perilaku sehari-hari. 

Sasaran pembangunan hukum pada tahap ini adalah terbentuknya 
sistem hukum daerah yang berfungsi secara  mantap, 
bersumberkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan 
kemajemukan  tatanan hukum yang berlaku, yang mampu 
menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan 
hukum yang berintikan keadilan serta mampu mengamankan dan 
mendukung pembangunan daerah yang didukung oleh aparatur 
hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta mayarakat yang 
sadar dan taat hukum. 

Bidang Ketentraman & Ketertiban. Pada  tahap ini 
pembangunan bidang keamanan dan ketertiban diarahkan pada 
pembangunan sistem keamanan dan ketertiban yang tangguh. 

Bidang Penataan Ruang. Pada  tahap ini penataan ruang diarahkan 
pada  upaya  pemantapan struktur ruang melalui pemantapan 
aksesibilitas wilayah dengan kawasan luarnya (eksternal), 
pemantapan aksesibilitas intra wilayah (internal) dengan 
pemantapan jaringan jalan lokal primer maupun pembangunan 
jalan lokal primer baru, pemantapan pusat pertumbuhan wilayah 
(Perkotaan Cianjur) dengan pengembangan fungsi pelayanan sosial 
ekonomi (central function) skala wilayah kabupaten, pemantapan 
pusat-pusat pertumbuhan (yaitu perkotaan Cianjur sebagai 
Ibukota Kabupaten, perkotaan Cipanas yang berfungsi sebagai 
pusat kegiatan perdagangan dan jasa serta pusat kegiatan 
agribisnis dan pariwisata, perkotaan Sukanagara yang berfungsi 
sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, serta pusat kegiatan 
agribisnis, perkotaan Sindangbarang yang berfungsi sebagai pusat 
kegiatan perdagangan dan jasa, serta pusat kegiatan 
pengembangan sub sektor perikanan yang diproyeksikan melayani 
wilayah Cianjur Bagian Selatan, dan kota kecamatan lainnya yang 
berfungsi untuk melayani wilayahnya sendiri dalam konteks 
pelayanan sarana dan prasarana serta berfungsi sebagai pusat 
produksi kegiatan pertanian).  

Pada tahap ini juga diarahkan pada upaya pemantapan 
perwujudan kawasan lindung melalui upaya yang menjamin 
kelestarian lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan sumber 
daya alam di Kabupaten Cianjur sesuai dengan prinsip 
pembangunan berkelanjutan (sustainable development). 
Sementara upaya perwujudan kawasan budidaya dilakukan 



  

 

melalui pemanfaatan ruang untuk kegiatan-kegiatan budidaya baik 
produksi maupun permukiman secara optimal sesuai dengan 
kemampuan daya dukung lingkungan, serta pengendalian 
pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya yang  diarahkan agar 
tidak terjadi konflik antar kegiatan/sektor. 

Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan melalui koordinasi 
dengan  pemerintah, antar  pemerintah daerah, badan/lembaga, 
serta perorangan yang berorientasi kinerja guna pengaturan, 
pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang didukung 
dengan data spasial yang mutakhir.  

Bidang Infrastruktur Wilayah. Arah pengembangan prasarana 
wilayah pada tahap ini adalah mengembangkan ketangguhan 
dalam pembangunan infrastruktur wilayah dengan cara 
percepatan  dan penajaman pembangunan infrastruktur melalui 
kebijakan pengembangan infrastruktur yang memihak pada 
pertumbuhan, pengurangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, 
dan pelestarian lingkungan.  

Pemantapan pengelolaan prasarana wilayah dan peningkatan 
keberlanjutan pemanfaatan prasarana terbangun diselenggarakan 
dengan dukungan  peningkatan kapasitas perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas  
kelembagaan pengelolaan infrastruktur, serta peningkatan  
kualitas kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan 
masyarakat.  

Tahap ini akan ditandai oleh mantapnya pengelolaan prasarana 
jalan, sistem jaringan transportasi darat, laut dan udara; 
terpenuhinya perwujudan sistem jaringan energi,  system jaringan 
telekomunikasi, system jaringan sumberdaya air, terpenuhinya 
sistem jaringan prasarana lainnya meliputi jalur ruang evakuasi 
bencana pada kawasan rawan bencana, persampahan serta limbah 
lainnya.    

Pemantapan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi jalan 
ditandai dengan peningkatan kualitas dan kemantapan sarana dan 
prasarana yang telah ada serta penyelesaian pembangunan sarana 
dan prasarana strategis yang telah dilakukan pada tahap 
sebelumnya, melalui penyelesaian pembangunan jalan Lingkar 
Barat kota Cianjur;  dimulainya pembangunan ruas jalan Cibeber-
Bojong Picung sebagai bagian dari pengembangan jaringan jalan 
Cipanas-Sukaresmi-Cikalongkulon-Ciranjang-Bojongpicung- 
Sukaluyu-Cibeber-Warungkondang-Cugenang yang merupakan 
jalur alternatif ke arah Bandung bagi masyarakat yang berada di 
wilayah Cianjur bagian tengah dan selatan;  menyelesaikan 
peningkatan ruas jalan Cijati-Cukanggaleuh dan peningkatan ruas 



  

 

jalan Gunungsari-Sukajembar-Wangunjaya-Karyamukti yang 
merupakan kelanjutan pembangunan ruas jalan Warungkondang-
Cipadang-Karyamukti- Sukajembar-Paldua-Kadupandak-Cijati-
Leles-Agrabinta sebagai jalan vertikal alternatif yang 
menghubungkan wilayah Cianjur bagian utara dengan wilayah 
Cianjur bagian selatan; serta meningkatkan keberlanjutan kondisi 
kemantapan prasarana jalan dilakukan melalui pemeliharaan, 
rehabilitasi jaringan jalan yang sudah ada. 

Dalam rangka pengembangan sistem transportasi, maka pada 
tahap ini pengembangan sistem terminal diarahkan untuk menjaga 
keberlanjutan capaian kinerja terminal penumpang Tipe B yaitu 
Terminal Pasir Hayam di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku yang 
telah baik, serta diarahkan pada upaya menyelesaikan dan 
meningkatkan kinerja pembangunan terminal  penumpang Tipe C 
di Kecamatan Cipanas, Warungkondang, Mande, Cikalongkulon, 
Ciranjang, Campakamulya, Takokak, Pagelaran, Leles, Agrabinta, 
Sindangbarang, Naringgul dan Kecamatan Cidaun; dan menjaga 
keberlanjutan hasil pembangunan terminal barang di Kecamatan 
Sukanagara, Cidaun, dan Kecamatan Pacet. 

Perwujudan sistem jaringan transportasi darat lainnya pada tahap 
ini ditandai dengan penyelesaian upaya revitalisasi fungsi jaringan 
jalan kereta api pada jalur Bandung-Cianjur-Sukabumi, 
penyelesaian pengembangan pelabuhan khusus pariwisata di 
Kecamatan Cidaun.  

Dalam upaya mencapai kemandirian energi regional, maka pada 
tahap jangka menengah terakhir  ini, telah terjadi kehandalan 
pasokan energi, efisiensi energi, makin mantapnya konservasi dan 
hemat energi, pengembangan sarana dan prasarana energi dalam 
rangka makin mantapnya rasio elektrifikasi, terlaksanya investasi 
swasta dalam pengembangan energi alternatif dengan pola 
insentif, terpenuhinya kebutuhan energi bagi masyarakat 
perdesaan, terwujudnya keberlanjutan pemberdayaan masyarakat 
dalam pembangunan energi yang berkelanjutan, mengembangkan 
energi alternatif seperti peningkatan pembangunan pembangkit 
listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga surya 
(PLTS), dan pembangkit listrik tenaga alternatif lainnya. 
Pembangunan jaringan listrik diarahkan ke wilayah-wilayah 
tertinggal dan atau terisolasi yang selama ini belum mendapatkan 
pelayanan energi listrik. Prasarana energi diarahkan untuk dapat 
dibangun bersamaan dengan dan atau memanfaatkan jaringan 
jalan guna memudahkan distribusi pada wilayah-wilayah 
pelayanan. 



  

 

Dalam hal pembangunan sumber daya air dan irigasi, guna 
meningkatkan keberlanjutan konservasi dan pendayagunaan 
sumber daya air serta pengendalian daya rusak air dilakukan 
dengan mempertahankan keberlanjutan program-program 
pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan 
pengairan lainnya termasuk keberlanjutan pembangunan dalam 
wilayah Sungai Citarum dan wilayah Sungai Cisadea-Cibareno serta 
keberlanjutan pengembangan dan pemanfaatan kinerja 
infrastruktur di 21 Daerah Irigasi  di daerah. 

Pengembangan air baku untuk pertanian dan industri serta 
penyediaan air minum pada tahap ini makin memantapkan diri 
melalui termanfaatkannya secara optimal infrastruktur waduk, 
bendungan, situ, dan embung; tersedianya sistem prasarana 
perpipaan untuk industri; serta sistem penyediaan air minum yang 
telah terbangun sebelumnya dan terus berlanjutnya pembangunan 
dan pengembangan sistem prasarana dimaksud sesuai kebutuhan 
pelayanan yang diharapkan. 

Pada tahap ini layanan infrastruktur lainnya seperti sistem jaringan 
drainase primer, sekunder dan tersier yang terdapat di kawasan 
permukiman;  serta sistem jaringan jalur evakuasi di kawasan 
bencana alam yang telah dibangun pada tahap sebelumnya  makin 
meningkat keberlanjutannya dan terus dikembangkan tingkat 
kemantapannya. 

Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Pada  tahap ini 
diarahkan pada  upaya penguatan dan pemantapan program 
pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 
dengan dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh lapisan 
masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya secara 
berkesinambungan dengan indikasi terjaganya dan terpeliharanya 
serta minimnya kegiatan pencemaran dan perusakan lingkungan. 

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).  Pada 
tahap ini relevansi kegiatan penelitan dan pengembangan dengan 
kebutuhan nyata makin meningkat dibarengi dengan peningkatan 
kesadaran masyarakat akan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan 
teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian 
penghargaan masyarakat bagi kegiatan penelitian dan 
pengembangan makin meningkat. 

Pengembangan IPTEK untuk pengembangan ekonomi daerah pada 
tahap ini telah dapat meningkatkan daya saing daerah. Hal ini 
dicapai karena pengembangan IPTEK dilakukan melalui 
peningkatan, penguasaan, dan penerapan IPTEK secara luas dalam 
sistem produksi barang/jasa, pembangunan pusat-pusat 
keunggulan IPTEK, pengembangan lembaga penelitian yang andal, 



  

 

pewujudan sistem pengakuan terhadap hasil penemuan dan hak 
atas kekayaan intelektual, pengembangan dan penerapan standar 
mutu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM IPTEK, peningkatan 
kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana IPTEK. 

 
BAB V  

PENUTUP  

RPJP Daerah Tahun 2005-2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan 
daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam 
penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun ke depan. 

RPJP Daerah ini juga menjadi acuan dan menjadi pedoman bagi calon Bupati dan 
calon Wakil Bupati dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan 
menjadi dasar dalam penyusunan RPJM Daerah lima tahunan dan RKPD.  

Keberhasilan RPJP Daerah Tahun 2005-2025 sangat bergantung pada komitmen 
antara penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemangku kepentingan dan 
seluruh lapisan masyarakat dan perlu didukung oleh   (1) komitmen dari 
kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan 
pemerintah daerah; (3) kebijakan yang berpihak kepada rakyat; dan (4) peran serta 
masyarakat dan dunia usaha secara aktif. 
 

 Ditetapkan di Cianjur 
 pada tanggal 22 November 2011 
 BUPATI CIANJUR, 

 
 Cap/ttd.- 

 
 

 TJETJEP MUCHTAR SOLEH 

 

    Diundangkan di Cianjur 
    pada tanggal 22 November 2011  

    SEKRETARIS DAERAH, 

 

 

    Drs. BACHRUDDIN ALI 
NIP. 19571231 198503 1 086 
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