
VISI DAN MISI 

BUPATI KEBUMEN TAHUN 2021-2026 

 

I.      VISI 

Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah: 

Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak 

Bersama Rakyat 

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:  

 Kebumen semakin Sejahtera yang dimaksud adalah terwujudnya suatu 

keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan 

lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur 

pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya 

ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas 

lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan 

ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu 

keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah 

terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, 

ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap 

individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan 

kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks 

kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan 

angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan 

kualitas pelayanan publik. 

 Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen 

memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang 

ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta 

kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di 

sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya 

dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila 

perekonomian yang akan dijalankan merupakan perkonomian yang berpihak 

pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui 

pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang 

berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang 

tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah 
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meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana 

perekonomian.  Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat 

dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal 

dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, 

persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai 

produksi industri, nilai eksport, dan kontribusi pendapatan asli daerah 

terhadap pendapatan.  

 Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah 

yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap 

dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di 

Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, 

namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang 

memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis 

kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-

ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian 

pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang 

senantiasa menjunjung tinggi nilai – nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan 

kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, 

mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan perduli terhadap 

nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. 

 

Untuk menggelorakan dan memberikan semangat kepada seluruh masyarakat 

Kabupaten Kebumen akan tujuan pembangunan 4 tahun ke depan, maka kami 

menawarkan konsep/slogan “KEBUMEN SEMARAK”. Konsep/slogan ini 

merupakan akronim dari Visi yang kami tawarkan yaitu : 

 

 

KEBUMEN SEMARAK  

“Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat” 

 

II.     PROGRAM UNGGULAN 

Program Unggulan yang kami tawarkan adalah sebagai berikut: 

a. Misi ke-1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui 

pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-

gov yang terintegrasi. 
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Program-program unggulan yang kami rancang antara lain : 

1. GO - LAK = Jemput ke rumah Layanan Adminitrasi Kependudukan 

Program pelayanan adminitrasi kependudukan jemput bola ke rumah  

“ora  antri, ora suwe, cepet dadi”....  

2. SATU DATA UNTUK SEMUA 

Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output 

Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang 

belum tercover dalam urusan kesejahteraan. 

3. Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli  dengan penggunaan sistem e-

gov dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan. 

4. Tiada Hari Tanpa Pelayanan (THTP) 

5. Festival Anggaran, Keterbukaan Informasi Publik  

6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan  

7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai 

 

b. Misi ke-2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, 

kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. 

Program-program unggulan yang kami tawarkan antara lain : 

8. SIS SUSANA, Program beasiswa dan subsidi bagi warga miskin dan 

anak yatim  

9. BASUH, Program bapak asuh untuk santri  

10. SIRUP, Program insentif guru PAUD, TK, SD, SMP  

11. Penguatan Sekolah Inklusi 

12. BUMEN SEHATi, Program peningkatan derajad kesehatan bagi warga 

Kebumen 

13. SIBUSAH, Program santri kebumen sehat dan berkah  

14. Jaminan Kesehatan bagi untuk masyarakat miskin 

 

c. Misi ke-3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui 

pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan 

lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan  

Program-program unggulan yang kami tawarkan antara lain : 

15. KEBUMEN EKONOMI HANDAL, melalui Program “LAWET MUDA 

KREATIF” pengembangan kreativitas dan ketrampilan tenaga kerja 

muda kebumen untuk menekan angka pengangguran dan peningkatan 
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kapasitas tenaga kerja dan  SI DAWIR, Program Inkubasi Pemuda 

Wirausaha  

16. Program DESMELI (DESa MELek Internet)  

17. KAPOK PAK EKO, Program Peningkatan Kelompok Pelaku Ekonomi di 

Pedesaan  

18. ANDALAN PAS, Program bantuan permodalan UMKM dan koperasi  

19. KUMPUL BAKUL, Program promosi dan pengembangan jejaring 

pemasaran produk agrobisnis dan produk lokal kebumen melalui 

dropshipper, marketplace, katalog lokal. 

20. TANI MULYO, Program Peningkatan Produksi Pertanian Melalui 

Pemenuhan Sarpras Pertanian (Banyu Mili, Rumah Pompa dan  

Penanganan terpadu pasca panen) 

21. DEMEN MBUMEN, Gerakan cinta produk Kebumen dan Pengembangan 

Pariwisata Berbasis Potensi Desa  

22. Pengembangan potensi lokal perikanan darat (kampung sidat, kampung 

gabus, kampung lele dll), perikanan tangkap dan kampung garam 

 

d. Misi ke-4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

Program-program unggulan yang kami tawarkan antara lain : 

23. Program JAMU SEGER (JAlan MUluS Ekonomi BerGERak) 

24. Program BANYU MILI (Air Irigasi tersedia terus)  

 

e. Misi ke-5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan 

bermartabat. 

Program-program unggulan yang kami tawarkan antara lain : 

25. PRO DIFABEL, Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan 

sosial dengan pengembangan fasilitas ramah difabel  

26. TUPAT RUJI, Program Bantuan Tempat Ibadah dan Bantuan Guru Ngaji 

/ TPQ  

27. Stop Kekerasan pada Anak dan Perempuan 

 

 


