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BAB  IV 

VISI,  MISI,  TUJUAN,  STRATEGI  DAN  KEBIJAKAN 

 

 

4.1 Visi dan Misi  

Visi Kabupaten Lamandau untuk 5 (lima) tahun yang tertuang dalam RPJM 2013-2018 

adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata kelola 

Pemerintahan yang baik bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang di landasi 

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Dengan demikian maka Kantor 

Kecamatan Bulik Timur wajib menyususn suatu Visi yang bersinergi dengan Visi Kabupaten, 

serta memperhatikan berbagai kondisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang terjadi 

dan ada di Kecamatan Bulik Timur sehingga tersusunlah suatu Visi Kecamatan Bulik Timur 

yaitu : “Terwujudnya Kecamatan Bulik Timur Sebagai Tempat Pelayanan Publik, 

Pemerintahan Yang Baik, Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia” 

Adapun untuk pencapaian Visi tersebut maka di rumuskan suatu Misi yang merupakan 

sekumpulan langkah strategis yaitu sebagai berikut : 

1. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan 

menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani. 

2. Menumbuhkembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

3. Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, 

barang dan jasa. 

4. Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam 

berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya. 

 

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 

Dalam rangka mewujudkan visi misi di atas perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang 

lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi unsur 

organisasi Kecamatan, sedangkan tujuan dari masing-masing misi Kecamatan Bulik Timur 

sebagai berikut : 
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Misi 1  :  Terwujudnya Administrasi Kepemerintahan Yang Baik dan Profesional 

Tujuan misi pertama : 

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel. 

Sasaran tujuan ini adalah : 

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan meningkatnya kualitas 

sumberdaya aparatur pemerintah daerah. 

 

Misi 2 : Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

Tujuan misi kedua : 

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

Sasaran tujuan ini adalah : 

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang keagamaan 

 

Misi 3 : Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka 

perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah 

Tujuan misi ketiga : 

Melakukan  pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja 

aparatur pemerintah desa 

Sasaran tujuan ini adalah : 

Kegiatan dari pemerintah dengan melibatkan masyarakat dan meningkatnya kualitas 

manajemen Pemerintahan Desa 

 

Misi 4 : Membina  potensi masyarakat dalam bidang olah raga serta melestarikan adat 

dan seni budaya lokal 

Tujuan misi keempat : 

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung keikutsertaan masyarakat 

dalam kegiatan olah raga dan festival seni budaya di Kabupaten Lamandau. 

 

Sasaran tujuan ini adalah : 

Terbinanya potensi masyarakat dalam bidang olah raga serta melestarikan adat dan seni 

budaya lokal. 
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4.3 Strategi dan Kebijakan  

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.  

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi 

Kecamatan Bulik Timur sebagai berikut: 

 

1. Sasaran 1: Terlaksananya kebijakan keuangan secara selektif dan profesional dengan 

melaksanakan tertib administrasi keuangan secara konsisten. 

Strategi : Pembinaan secara terpadu dan berkelanjutan 

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu: 

a) Penerapan disiplin tertib administrasi kepada seluruh aparatur Pemerintah Kecamatan 

Bulik Timur. 

b) Mengikutsertakan dalam setiap kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bidang administrasi 

dan keuangan. 

c) Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi pegawai 

 

2. Sasaran 2: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang keagamaan. 

Strategi: Pembinaan yang bersifat keagamaan kepada warga masyarakat di wilayah 

Kecamatan Bulik Timur secara terpadu dan berkesinambungan 

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu: 

a) Dukungan dan Pendampingan pada saat pelaksanaan Perayaan Hari Besar Keagamaan 

b) Pembinaan dan pendampingan pada saat pelaksanaan STQ/MTQ  

c) Pembinaan dan pendampingan pada saat pelaksanaan Pesparawi 
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3. Sasaran 3: Terlaksananya program dan kegiatan dari pemerintah dengan melibatkan 

masyarakat. 

Strategi : Pembinaan dan Pendampingan kepada warga masyarakat di wilayah Kecamatan 

Bulik Timur secara terpadu dan berkesinambungan. 

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu: 

a) Pendampingan pada saat pelaksanaan Musrenbang Desa 

b) Pembinaan dan pendampingan pada saat pelaksanaan BBGRM 

c) Pendataan produk-produk lokal di wilayah Kecamatan Bulik Timur 

d) Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Desa 

 

4. Sasaran 4: Terbinanya potensi masyarakat dalam bidang olah raga serta melestarikan adat 

dan seni budaya lokal. 

Strategi : Terbinanya potensi masyarakat dalam bidang olah raga serta melestarikan adat dan 

seni budaya lokal. 

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu : 

a)  Dukungan dan pendampingan dalam kegiatan Ferstival Seni dan Budaya. 

b) Pembinaan pemuda remaja dalam bidang seni dan budaya lokal. 

c) Menyediakan sarana dan prasarana olah raga tradisional. 


