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BAB  IV 

VISI,  MISI,  TUJUAN,  SASARAN,  STRATEGI  DAN  KEBIJAKAN 

 

 

 

4.1 Visi dan Misi SKPD 

Penetapanvisisebagaibagiandariperencanaanstrategi, merupakan satu langkah 

penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat 

mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan 

fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan 

menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi. 

Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin di 

wujudkan oleh Kecamatan Bulik di masa depan. Berdasarkan makna tersebut dan 

sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten KabupatenLamandau tahun 2013-2018, 

maka visi Kecamatan Bulik tahun 2013 – 2018 adalah: 

”Mendorong Terwujudnya Masyarakat Yang Sejahtera Melalui                                        

Peningkatan Pelayanan Publik yang bebas KKN dan dilandasi rasa keimanan dan 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”. 

 

Makna yang terkandung didalamnya dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Masyarakat yang sejahtera artinya masyarakat dalam kondisi keadaan makmur, 

sehat dan damai, 

2. Pelayanan Publik yang bebas KKN artinya segala pelayanan yang dilaksanakan 

sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme, secara garis besar tidak memenuhi unsur-unsur 

sebagaiberikut : 

- Perbuatan melawan hukum; 

- Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana; 

- Memperkaya diri sendiri ataupun orang lain; 

- Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; 
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3. Di landasi rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa artinya 

setiap pelayanan yang diberikan dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan 

kepadaTuhan Yang Maha Esa, yakin dan percaya kepadaTuhan Yang Maha Esa, 

melaksanakan segala perintahNya dan menjauhi laranganNya.   

 

Diharapkan dengan terumuskannya visi Kecamatan Bulik Kabupaten 

Lamandau tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen Kantor Kecamatan 

Bulik                   untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan 

tugas dan fungsi masing-masing. 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan 

visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh 

visi, maka misi Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau tahun 2013 – 2018 adalah 

sebagai berikut : 

a. Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan 

ketaqwaan kepadaTuhan Yang Maha Esa.; 

b. Meningkatkan sumberdaya manusia yang profesional dalam pelaksanaan 

Pelayanan Publik dan menerapkan tata kelola kepemerintahan yang efektif serta 

efisien dengan prinsip good governance; 

c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka perencanaan dan 

pelaksanaan  Pembangunan Daerah; 

d. Meningkatkan martabat masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam berbagai 

kegiatan olahraga dan budaya; 

 

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan 

tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu 

utama Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.  
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Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Bulik 

Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 adalah : 

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama; 

2. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang  efektif serta efisien serta 

akuntable;   

3. Mendorong peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan untuk 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan melibatkan berbagai pihak; 

4. Meningkatkan apresiasi warga terhadap adat dan senibudaya lokal dan prestasi 

dalam bidang olah raga. 

 

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan 

dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kantor Kecamatan Bulikdalam jangka waktu 

tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakanhasil yang akan dicapai 

dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara 

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin 

dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategis 

Kantor Kecamatan Bulik adalah sebagai berikut : 

 

Pertama,  Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan sasaran yakni : 

Fasilitasi warga Kecamatan Bulik untuk mengikuti kegiatan keagamaan; 

 

Kedua,  Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang  efektif serta efisien 

serta akuntable. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan sasaran yakni : 

Pembinaan dan pengawasan bagi penyelenggaraan administrasi Desa dan 

Lembaga Kemasyarakatan di KecamatanBulik; 

 

 

 



39 
Renstra Kantor KecamatanBulik 

Tahun 2013 - 2018 

 

Ketiga,  Mendorong peran serta masyarakat dalam perencanaan dan 

pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera 

dengan melibatkan berbagai pihak. 

 Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan sasaran yakni : 

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan 

pembangunan; 

 

Keempat,  Meningkatkan apresiasi warga terhadap adat dan seni budaya 

local dan prestasi dalam bidang olah raga. 

 Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan sasaran yakni : 

1. Fasilitasi warga Kecamatan Bulik dalam festival seni dan 

budaya/IsenMulang Tingkat Kabupaten Lamandau; 

2. Fasilitasi warga Kecamatan Bulik untuk berprestasi dalam bidang                 

Olah raga. 

 

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dengan indikator capaiannya dapat dilihat pada 

Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD 
 

NO MISI TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA 

TAHUN KE- 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
1. 

 
Menumbuh kembangkan 

kehidupan beragama  agar 

mempunyai keimanan dan 

ketaqwaan kepadaTuhan 

Yang  Maha Esa. 

 
Meningkatkan 

kualitas kehidupan 

beragama 

 
Fasilitasi warga 

Kecamatan Bulik 

untuk mengikuti 

kegiatan keagamaan 

 
Cakupan kegiatan 

Rohani  yang diikuti 

 

 
2 

Kali 

 

 
2 

Kali 

 

 
3 Kali 

 

 
2 Kali 

 

 
2 Kali 

 
2. 

 
Meningkatkan sumber daya 

manusia yang professional 

dalam pelaksanaan 

Pelayanan Publik dan 

menerapkan tata kelola 

kepemerintahan yang 

efektif serta efisien dengan 

prinsip good governance 

 
Meningkatkan tata 

kelola 

kepemerintahan 

yang  efektif serta 

efisien dan 

akuntable 

 
Pembinaan dan 

pengawasan bagi 

penyelenggaraan 

administrasi Desa 

dan Lembaga 

Kemasyarakatan 
 

 
Cakupan aparatur desa 

dan anggota Linmas 

yang memahami tugas 

dan fungsinya 
 

 
80% 

 
80% 

 
80% 

 
80% 

 
80% 

3. Meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam rangka 

perencanaan dan 

pelaksanaan  Pembangunan 

Daerah 

Mendorong  peran 

serta masyarakat 

dalam perencanaan 

dan pembangunan 

untuk mewujudkan 

masyarakat yang 

sejahtera 

Meningkatkan peran 

serta masyarakat 

dalam perencanaan 

dan pembangunan 
 

 

Cakupan PKK aktif 67% 70% 80% 80% 80% 
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4. Meningkatkan martabat 

masyarakat melalui 

keterlibatan aktif dalam 

berbagai kegiatan olahraga 

dan budaya 

Meningkatkan 

apresiasi warga 

terhadap adat dan 

senibudaya local 

dan prestasi dalam 

bidangolah raga 

Fasilitasi warga 

Kecamatan Bulik 

dalam festival seni dan 

budaya/Isen Mulang 

Tingkat Kabupaten 

Lamandau 
 

Cakupan kegiatan 

kebudayaan yang diikuti 
1 1 1 1 1 

Fasilitasi warga 

Kecamatan Bulik 

untuk berprestasi 

dalam bidang olah 

raga 

Cakupan desa/kelurahan 

yang  mengikuti Porkec. 
12 12 13 13 13 
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4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan 

strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk 

mewujudkan visi dan misi. 

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan 

dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. 

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program 

kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam 

mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu 

kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.  

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang 

dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
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TABEL 4.2. 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

 

VISI    :  Mendorong Terwujudnya Masyarakat Yang Sejahtera Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang bebas KKN dan 

dilandasi rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

 

MISI I :   Menumbuhkembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha 

Esa. 

 

TUJUAN SASARAN STRATEGIS KEBIJAKAN 

 

Meningkatkan kualitas 

kehidupan beragama 

 

 

 

Fasilitasi warga Kecamatan Bulik 

untuk mengikuti kegiatan 

keagamaan 

 

 

 

 

 

 

 

1. Memfasilitasi warga 

Kecamatan Bulik dalam 

kegiatan MTQ/STQ 

 

2. Memfasilitasi warga 

Kecamatan Bulik dalam 

kegiatan Pesparawi 

 

3. Memfasilitasi 

pembuatan lapak pasar 

Ramadhan 

 

 

 

1. Mempersiapkan sarana dan 

prasarana bagi kontingen 

Kecamatan Bulik untuk 

mengikuti kegiatan STQ 

dan Pesparawi Tk. 

Kabupaten Lamandau 

 

2. Bekerjasama dengan 

pemuda remaja masjid dan 

tokoh agama untuk 

mendukung persiapan dan 

pelaksanaan pasar 

Ramadhan. 

 

 

 

 

 
 

 



44 
Renstra Kantor KecamatanBulik 

Tahun 2013 - 2018 

 

MISI II :Meningkatkan sumberdaya manusia yang profesional dalam pelaksanaan Pelayanan Publik dan menerapkan tata  kelola 

kepemerintahan yang efektif serta efisien dengan prinsip good governance 

 

TUJUAN SASARAN STRATEGIS KEBIJAKAN 

 

Meningkatkan tata kelola 

kepemerintahan yang  efektif 

serta efisien dan akuntable 

 

 

Pembinaan dan pengawasan bagi 

penyelenggaraan administrasi 

Desa dan Lembaga 

Kemasyarakatan 

 

 

 

1. Pembinaan Administrasi 

bagi aparatur desa 

 

2. Melaksanakan 

Pembinaan bagiAnggota 

Linmas 

 

3. Melakukan Rapat 

Koordinasi ADD 

 

 

1. Membentuk Tim Desa 

Binaan yang terdiri dari 

aparatur Kecamatan Bulik, 

dimana satu orang pejabat 

structural bertugas membina 

2 (dua) desa dalam hal 

administrasi desa dan 

pertanggung jawaban  ADD. 

 

 

MISI  III    : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan  Pembangunan Daerah. 

 

TUJUAN SASARAN STRATEGIS KEBIJAKAN 

 

Mendorong peran serta 

masyarakat dalam perencanaan 

dan pembangunan untuk 

mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera. 

 

 

Meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam perencanaan 

dan pembangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Melaksanakan pembinaan 

administrasi bagi PKK 

Desa/Kelurahan di 

Kecamatan Bulik. 

 

2. Melaksanakan pembinaan 

ketrampilan bagi ibu-ibu 

rumah tangga. 

 

 

1. Melibatkan seluruh anggota 

PKK Desa/Kelurahan dalam 

pembinaan. 

 

 

2. Memberikan pelatihan 

ketrampilan bagi ibu-ibu 

rumah tangga untuk 

meningkatkan kesejahteraan 

keluarga. 
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MISI I MISI IV    : Meningkatkan martabat masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga dan budaya. 

 

TUJUAN SASARAN STRATEGIS KEBIJAKAN 

 

Meningkatkan apresiasi warga 

terhadap adat dan senibudaya 

local dan prestasi dalam bidang 

olah raga. 

 

 

1. Fasilitasi warga Kecamatan 

Bulik dalam festival seni dan 

budaya/IsenMulang Tk. 

Kabupaten Lamandau. 

 

2. Fasilitasi warga Kecamatan 

Bulik untuk berprestasi dalam 

bidang olah raga. 

 

 

1. Memfasilitasi warga 

Kecamatan Bulik untuk 

mengikuti kegiatan 

festival seni dan 

budaya/Isen mulang Tk 

Kabupaten Lamandau. 

 

2. Memfasilitasi warga 

Kecamatan Bulik untuk 

mengikutiPekan Olah 

Raga Kecamatan Bulik 

(PORKEC). 

 

 

 

1. Memberikan kesempatan bagi 

seluruh warga Kecamatan 

Bulik yang ingin ikut dalam 

festival seni dan budaya dan 

Pekan Olah Raga Kecamatan. 

 

2. Bekerjasama dengan 

damang/mantir adat se-

Kecamatan Bulik untuk 

menjaring peserta festival seni 

dan budaya. 

 

 

 


