
 

 

 

 

VISI DAN MISI 

 VISI 

Selaras dengan visi Kabupaten Ciamis dan sebagai gambaran 

bersama tentang rentang waktu ke depan dan sesuai dengan cita-cita 

pemerintah dan aspirasi masyarakat Visi  Kabupaten Ciamis 2014-2019, 

yaitu : 

“CIAMIS MAJU BERKUALITAS MENUJU KEMANDIRIAN 

TAHUN 2019”  

 Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Dinas Cipta Karya 

Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Ciamis memiliki peran sangat 

penting terutama sebagai penopang pembangunan dalam bidang 

berkaitan Keciptakaryaan, Kebersihan dan pertamanan serta Tata 

Ruang.  

Dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur 

perkotaan dan perdesaan, penyediaan instalasi air bersih di perdesaan, 

sarana dan prasarana pemerintahan, pelayanan kebersihan, 

pengelolaan persampahan, serta penataan dan pemanfaatan ruang 

yang harmonis, maka dalam mendukung Visi Kabupaten Ciamis, Dinas 

Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Ciamis mempunyai 

Visi, sebagai  berikut :  

“MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN MELALUI PENATAAN 

RUANG DAN KECIPTAKARYAAN YANG TEPAT DAN EFISIEN 

MENUJU KEMANDIRIAN TAHUN 2019” 

 

 



 

 

 

 

MISI 

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka misi dari Dinas 

Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Ciamis sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Dinas Cipta Karya 

Kebersihan dan Tata Ruang;  

2. Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang 

Harmonis selaras dan sehat serta penataan bangunan yang sesuai 

dengan fungsi persyaratan teknis; 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam 

pengelolaan kebersihan, pertamanan dan pemakaman; 

4. Menciptakan perencanaan Tata Ruang di wilayah Kabupaten Ciamis 

melalui penataan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang yang 

tepat. 

Keempat misi tersebut diatas diuraikan kembali kedalam tujuan dan 

strategi yaitu: 

Tujuan :  

1. Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan kebersihan dan 

pertamanan di Kabupaten Ciamis; 

2. Terselenggaranya pelayanan fasilitasi di bidang perumahan dan 

permukiman yang meliputi pengendalian pembangunan, rehabilitasi 

serta pemeliharaan perumahan dan permukiman; 

3. Terselenggaranya penataan ruang yang baik sesuai dengan potensi 

dan      permasalahan untuk dapat dimanfaatkan dengan optimal ; 

4. Terkendalinya pembangunan yang sesuai dengan rencana tata 

ruang; 

 



 

 

5. Optimalisasi pemanfaatan sampah, limbah domestik, dan 

pertamanan untuk upaya meningkatkan pendapatan masyarakat; 

6. Optimalisasi pengelolaan pungutan serta potensi subjek dan objek 

pelayanan kebersihan dan limbah domestik. 

 

STRATEGI : 

Strategi merupakan respon terhadap visi, misi dan tujuan. 

Strategi meliputi kebijakan dan program yang akan dilaksanakan 

selama Tahun 2014-2019. Dengan demikian tujuan, sasaran, kebijakan 

serta program Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Tahun 

2014-2019 berdasarkan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai 

berikut: 

 

Misi 1  : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Dinas Cipta 

Karya Kebersihan dan Tata Ruang 

Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh tujuan, sasaran, 

kebijakan dan program sebagai berikut : 

Tujuan: 

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya 

aparatur; 

2.  Meningkatkan peran serta fungsi dan kinerja kelembagaan. 

Sasaran: 

1. Terwujudnya aparatur yang memiliki integritas, disiplin dan 

tanggung jawab yang tinggi; 

2. Mengoptimalkan potensi dan keahlian aparatur dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 

Kebijakan : 

1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur ; 

2. Meningkatkan pengendalian tertib administrasi dibidang 

kesekretariatan. 



 

 

Program: 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; 

5. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. 

 

Misi 2  : Menciptakan Lingkungan Perumahan dan 

Permukiman yang Harmonis selaras dan sehat serta 

penataan bangunan yang sesuai dengan fungsi 

persyaratan teknis 

Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh tujuan, sasaran, 

kebijakan dan program sebagai berikut : 

Tujuan: 

1. Terciptanya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang 

harmonis, selaras dan sehat; 

2. Tertatanya bangunan pemerintahan dan bangunan yang berfungsi 

pelayanan publik sesuai dengan fungsi dan persyaratan teknis. 

Sasaran: 

1. Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang 

harmonis, selaras dan sehat; 

2. Terpenuhinya kebutuhan bangunan yang memenuhi standar 

bangunan yang sesuai. 

Kebijakan : 

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur 

pemukiman/perumahan termasuk lingkungan dan kelengkapan 

prasarana pendukungnya baik diperdesaan maupun diperkotaan; 

2. Meningkatkan penataan bangunan pemerintahan dan bangunan 

yang berfungsi pelayanan publik. 



 

 

Program: 

1. Program Lingkungan Sehat Perumahan; 

2. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 

3. Program Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Perkotaan;  

4. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong; 

5. Program Pengembangan Perumahan; 

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah; 

7. Program Pembangunan Turap Talud Bronjong; 

8. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya 

Kebakaran; 

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga; 

 

Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 

dalam pengelolaan kebersihan, pertamanan dan 

pemakaman 

Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh tujuan, sasaran, 

kebijakan dan program sebagai berikut : 

Tujuan: 

1. Terciptanya kualitas lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman; 

2. Meningkatnya pengetahuan teknologi dalam pengelolaan 

persampahan dan meningkatnya kemampuan petugas dalam 

pelayanan kebersihan; 

3. Bertambahnya retribusi pelayanan kebersihan dan penyedotan 

limbah domestik sebagai masukkan bagi peningkatan PAD. 

Sasaran: 

1. Terwujudnya masyarakat dan lingkungan yang sehat bersih;  

2. Diterapkannya teknologi dan pengetahuan dalam pengelolaan 

persampahan dan menambah keterampilan bagi petugas dalam 

penanganan kebersihan; 



 

 

3. Bertambahnya luas jangkauan wilayah pelayanan dibidang 

kebersihan, persampahan dan penyedotan limbah domestik. 

Kebijakan : 

1. Meningkatkan fasilitasi sarana dan prasarana kebersihan dan 

pertamanan; 

2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan persampahan; 

3. Meningkatkan jangkauan wilayah pelayanan dibidang kebersihan 

persampahan dan penyedotan tinja. 

Program: 

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 

2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; 

3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman. 

 

Misi 4 : Menciptakan perencanaan Tata Ruang di wilayah 

Kabupaten Ciamis melalui penataan, pemanfaatan, 

dan pengendalian ruang yang tepat 

Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh tujuan, sasaran, 

kebijakan dan program sebagai berikut : 

Tujuan: 

1. Meningkatnya perencanaan tata ruang diwilayah Kabupaten Ciamis; 

2. Meningkatkan pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan pedoman 

teknis Rencana Tata Ruang; 

3. Mewujudkan pengendalian pemanfaatan Ruang yang benar. 

Sasaran: 

1. Terpenuhinya dokumen rencana tata ruang disemua Kecamatan/ 

Kawasan Strategis Kabupaten Ciamis; 

2. Terwujudnya penataan ruang di kabupaten Ciamis sesuai dengan 

peruntukan yang terdapat dalam dokumen teknis tata ruang; 



 

 

3. Terpenuhinya pemanfaatan ruang yang benar melalui pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi Penataan Ruang sebagai tindakan dalam 

upaya pengendalian ruang yang tepat dan tegas. 

Kebijakan : 

1.  Penyusunan dokumen teknis rencana tata ruang di Kabupaten 

Ciamis; 

2.   Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang. 

Program: 

1. Program Perencanaan Tata Ruang; 

2. Program Pemanfaatan Ruang; 

3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 

 


