VISI DAN MISI

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016-2021

VISI
Pemerintahan Kabupaten Blitar dibawah kepemimpinan Drs. H. Rijanto, MM
dan Marhaenis Urip Widodo, S Sos selama peroide 2016 – 2021 menetapkan visi :
“ MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA
SAING”.

Penjabaran Visi :

Lebih Sejahtera, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan
batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik,
pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan
kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan
dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam

penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya
kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan
agama dan kepercayaannya.

Maju, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek
kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya
manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik .

Berdaya Saing, yaitu terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk
memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu
bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

MISI
Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Blitar tersebut maka Misi Pembangunan
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai berikut:
1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan
kemiskinan,

optimalisasi

dan

pengembangan

program

pembangunan

dan

kemasyarakatan yang tepat sasaran ;
2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius),
kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan
sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan ;
3. Meningkatkan kualitas Sumer Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan
mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi
pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh
pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai ;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta
pelayanan publik berbasis teknologi informasi ;
5. Meningkatkan
yang

keberdayaan

masyarakat

dan

usaha

ekonomi

masyarakat

memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian,

pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif,

jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta
pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
hidup ;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui
optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

