Visi dan Misi
Ditulis oleh e-Goverment

VISI

“SUMBA TIMUR SEJAHTERA, HARMONI DAN TERTIB DALAM BINGKAI NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

Visi yang diusung BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA
TIMUR periode 2021-2026, dirangkum dalam tagline SEHA
TI mengandung hakekat kesatuan langkah, tekad dan
komitmen pada seluruh aspek dan elemen kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk mewujudkan
masyarakat Sumba Timur yang sejahtera, harmoni dan
tertib, sebagaimana dijabarkan berikut ini :
Sejahtera merupakan suatu kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat yang
produktif dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak dan berkelanjutan
(life- sustaining basic human needs)
dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal sebagai penggerak utama.

Harmoni mengandung makna keselarasan dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Terwujudnya tatanan kehidupan yang demokratis, serasi dan
selaras dengan nilai-nilai luhur dan karakter bangsa Indonesia yang mengikat keutuhan dalam
mozaik kebhinekaan.

Tertib menggambarkan kinerja berpemerintahan yang inklusif dan berkeadilan, berlandaskan
pada norma, kaidah dan hukum dalam mewujudkan stabilitas, pemerataan dan pembangunan
berkelanjutan.
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MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Sumba
Timur Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas Masyarakat, Pemerintah dan
Dunia Usaha dalam mengelola dan mengembangkan berbagai sumber daya ekonomi, sosial,
politik dan
budaya secara terpadu dan berkelanjutan sehingga mampu mandiri dan
bermartabat.

Tujuan : Terwujudnya kemandirian masyarakat dan daerah yang berkelanjutan. Sasaran :

1.1.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

1.2.

Meningkatnya daya saing daerah.

1.3.

Meningkatnya kualitas kesehatan.

1.4.

Meningkatnya kualitas pendidikan.

1.5.

Meningkatnya kualitas tenaga kerja

1.6.

Meningkatnya kualitas infrastruktur

1.7.

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
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1.8.

Menurunnya angka kemiskinan.

1.9.

Menurunnya angka pengangguran

1.10. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan.

2. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis
dan berkarakter.

Tujuan : Terwujudnya keseimbangan dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara secara inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sasaran :

2.1. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan penganut kepercayaan.

2.2. Meningkatnya ketahanan sosial dengan mengembangkan karakter dan kearifan lokal.

2.3. Meningkatnya transparansi terhadap data dan informasi publik.

2.4. Meningkatnya partisipasi politik.

2.5. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender.
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3. Meningkatkan kinerja pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan

Tujuan : Terwujudnya ketertiban umum dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Sasaran :

3.1. Meningkatnya kinerja birokrasi yang profesional.

3.2. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam bela negara dan menjaga
ketertiban umum.

3.3. Meningkatnya penegakan dan perlindungan hukum dan HAM.
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