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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (2005 - 2025)
Visi RPJPD 2005-2025 adalah untuk Masyarakat Sumba Timur yang Mandiri, Maju,
Demokratis dan Berdaya saing
” dan
terjemahan visi adalah sebagai Berikut:
1. Mandiri, dimaknai bahwa masyarakat Kabupaten Sumba Timur yang memiliki
kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri dalam mendayagunakan seluruh sumber daya
lokal yang memungkinkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik spiritual maupun
material.
2. Maju, dimaknai bahwa Kabupaten Sumba Timur yang mampu menciptakan kemajuan di
berbagai bidang kehidupan dan penghidupan seperti di bidang bidang ekonomi, sosial budaya
dan agama, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan, hukum dan
aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana serta
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
3. Demokratis, dimaknai bahwa Adanya proses interaksi pembelajaran, komunikasi dan
kelembagaan yang menghubungkan lembaga-lembaga politik formal (suprastruktur politik)
dengan kehidupan politik sehari hari dalam masyarakat (infrastruktur politik).
4. Berdaya Saing, berarti bahwa sumber daya manusia yang dimiliki memperlihatkan
kemampuan untuk mengimbangi bahkan melampaui kemampuan sumber daya manusia
masyarakat lain pada tataran lokal, regional, nasional maupun internasional

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi
pembangunan daerah yang perlu dilakukan. Kedelapan misi yang dimaksudkan adalah sebagai
berikut :

1)

Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal

2)

Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam

3)

Meningkatkan kualitas dan etos kerja sumber daya manusia dalam artian
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4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur sosial dan ekonomi yang tersebar secara
merata.

5)

Meningkatkan penegakkan supremasi hukum.

6)

Menumbuhkembangkan tata kelola pemerintahan yang baik.

7)

Menumbuhkembangkan kehidupan demokrasi partisipatif.

8) Menumbuhkembangkan
dan Pemerintah Daerah.

kemampuan

daya

saing

di

kalangan Masyarakat

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sumba Timur 2005-2025 adalah
mewujudkan masyarakat Sumba Timur yang mandiri, maju, demokratis dan berdaya saing
sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat Sumba Timur yang
adil dan makmur di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai ukuran tercapainya masyarakat Sumba Timur yang maju, mandiri, demokratis dan
berdaya saing, pembangunan daerah Sumba Timur dalam 20 tahun mendatang diarahkan
pada pencapaian sasaran- sasaran pokok, sebagai berikut :

a) Berkembangnya kegiatan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal.

b) Meningkatnya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang
sasaran-sasarannya.

c) Meningkatnya kualitas dan etos kerja sumber daya manusia.
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d) Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur sosial dan ekonomi yang tersebar secara
merata.

e) Meningkatnya penegakan supremasi hukum.

f)

Bertumbuhkembangnya tata kelola pemerintahan yang baik.

g) Bertumbuhkembangnya kehidupan demokrasi partisipasi aktif.

h) Meningkatnya kemampuan daya saing di kalangan masyarakat dan Pemerintah Daerah.
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