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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

4.1 Visi 

Setiap Organisasi perlu memiliki Visi agar mampu eksis dan unggul dalam 

persaingan dan mampu memandang kedepan dalam lingkungan yang berubah 

dengan cepat. Perumusan Visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kabupaten Lamandau mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah 

dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen BKPP, memiliki 

orientasi kedepan sehingga mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran 

dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Visi Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau adalah : “TERWUJUDNYA 

PEGAWAI KABUPATEN LAMANDAU YANG DISIPLIN DAN CERDAS”. 

 

Misi 

Untuk mewujudkan Visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kabupaten Lamandau, maka ditetapkan misi sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaianyang transparan dan 

akuntabel didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendorong peningkatan kepuasan dan kesejahteraan aparatur serta 

masyarakat 

2. Memgupayakan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan 

pelatihan disetiap jenjang. 

3. Memotivasi dan Mendorong Pegawai untuk Meningkatkan Kinerja dan 

Disiplin Dalam Pelaksanaan Tugas. 

 

4.2 Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan  

Tujuan Rencana Strategis merupakan Implementasi dari pernyataan 

misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 - 5 tahun. Dengan 
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diformulasikan tujuan Rencana Strategis maka Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus 

dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi dengan mempertimbangkan 

sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk dapat mengukur 

keberhasilan maka setiap tujuan Rencana Strategis tersebut harus memiliki 

Strategi, Kebijakan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang terukur. Adapun 

tujuan yang ingin dicapai dari Visi dan Misi diatas adalah : 

1.  Terwujudnya profesionalisme pelayanan bidang kepegawaian yang 

didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk mendorong 

peningkatan kepuasan dan kesejahteraan aparatur serta masyarakat. 

2. Terwujudnya Aparatur pemerintah yang baik dan berkualitas. 

3. Terwujudnya pengembangan pegawai untuk meningkatkan kinerja 

aparatur serta melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan 

kualitas pegawai. 

 

2. Sasaran 

Sasaran mengambarkan hal – hal yang ingin dicapai oleh Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melalui tindakan – tindakan yang 

akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Adapun sasaran yang ingin 

dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah : 

Pertama, Terwujudnya profesionalisme pelayanan bidang kepegawaian 

yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendorong peningkatan kepuasan dan kesejahteraan aparatur 

serta masyarakat. 

  Untuk mewujudkan tujuan tersebut ditentukan sasaran, yakni : 

1. Meningkatnya pelayanan di bidang kepegawaian; 

 Kedua,  Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang baik dan berkualitas. 

  Untuk mewujudkan tujuan tersebut ditentukan sasaran, yakni : 
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1. Meningkatnya pegawai yang memiliki kemampuan dan 

kualitas kerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai aparatur pemerintah. 

 Ketiga,  Terwujudnya pengembangan pegawai untuk meningkatkan 

kinerja aparatur serta melakukan pembinaan dalam rangka 

peningkatan kualitas pegawai. 

  Untuk mewujudkan tujuan tersebut ditentukan sasaran, yakni : 

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pegawai. 

   

4.3 Strategi dan Kebijakan 

a. Strategi 

Strategi merupakan langkah – langkah / upaya yang ditempuh untuk 

mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kabupaten Lamandau dalam rentang waktu lima tahun ( 2013 – 2018 ). 

Adapun strategi yang dilakukan oleh BKPP, yaitu : 

Pertama, Untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang 

transparan dan akuntabel yang didukung oleh sarana dan 

prasarana yang memadai untuk mendorong peningkatan 

kepuasan dan kesejahteraan aparatur serta masyarakat, maka 

strategi yang diambil adalah : 

1. Melakukan perencanaan dan akurasi pelayanan administrasi 

kepegawaian dan keterlibatan dalam masyarakat; 

2. Peningkatan sarana dan prasaran pada BKPP 

 Kedua, Untuk pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan 

pelatihan disetiap jenjang, maka strategi yang diambil adalah : 

1. Menyusun perencanaan untuk pendidikan dan pelatihan 

pegawai. 
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 Ketiga, Untuk memotivasi dan mendorong pegawai agar meningkatkan 

kinerja dan disiplin dalam melaksanakan tugas, maka strategi 

yang diambil adalah : 

1. Melaksanakan pengembangan pegawai dan pembinaan 

disiplin PNS  

 

b. Kebijakan 

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan suatu tindakan tertentu 

yang dilakukan oleh SKPD kepada pemangku kepentingan (stakeholders) 

agar mengetahui dan dapat memahami apa yang akan dilaksanakan untuk 

mencapai sasaran dan tujuan.  

Adapun kebijakan yang diambil dalam renstra Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau adalah : 

Pertama, Untuk mewujudkan profesionalisme pelayanan bidang 

kepegawaian yang didukung oleh sarana dan prasarana yang 

memadai untuk mendorong peningkatan kepuasan dan 

kesejahteraan aparatur serta masyarakat, maka kebijakan yang 

ambil adalah : 

1. Melakukan pelayanan prima dibidang kepegawaian dan 

keterlibatan dalam masyarakat; 

2. Melakukan peningkatan sarana dan prasarana pada BKPP. 

 Kedua,  Untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang baik dan 

berkualitas, maka kebijakan yang diambil adalah :  

1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan, 

teknis maupun fungsional; 

2. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti 

pendidikan formal. 

 Ketiga, Untuk meningkatkan kinerja aparatur serta melakukan pembinaan 

dalam rangka peningkatan kualitas pegawai, maka kebijakan 

yang diambil adalah : 
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1. Menambah jumlah pegawai; 

2. Menegakkan peraturan perundang-undangan dibidang 

kepegawaian; 

3. Melakukan pembinaan PNS 
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Tabel 4.1 

Tujuan dan Sasaran 

Jangka Menengah Pelayanan SKPD 

 

No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN  
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 

2014 2015 2016 2017 2018 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1. Terwujudnya profesionalisme 

pelayanan bidang kepegawaian 
yang didukung oleh sarana dan 
prasarana yang memadai untuk 
mendorong peningkatan 
kepuasan dan kesejahteraan 
aparatur serta masyarakat 

1.1 Meningkatnya pelayanan dibidang 
kepegawaian 
 
 
 
 

1.1 Kualitas pelayanan 
terhadap aparatur 
pemerintah 
meningkat 

 
  

100% 
 
 
 
 
 
 

 

100% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

2. Terwujudnya Aparatur 
Pemerintah yang Baik dan 
Berkualitas 

2.1    Meningkatnya pegawai yang 
memiliki kemampuan dan kualitas 
kerja yang baik dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai 
aparatur pemerintah 

2.1.a  % PNS yang telah 
mengikuti 
pendidikan dan 
pelatihan 
struktural 

 

95,9% 100% 100% 100% 100% 

   2.1.b % PNS yang telah 
mengikuti 
pendidikan dan 
pelatihan teknis 
dan fungsi 

 

40% 56,67% 70% 86,67% 100% 

   2.1.c % PNS yang telah 
mengikuti 
pendidikan dan 
pelatihan 
fungsional 

 

- 20% 40% 66,67% 100% 
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   2.1.d Pejabat yang telah 
memenuhi 
persyaratan 
pendidikan 
pelatihan 
kepemimpinan 

 

- 57,14% 71,43% 92,86% 100% 

3. Terwujudnya pengembangan 
pegawai untuk meningkatkan 
kinerja aparatur serta melakukan 
pembinaan dalam rangka 
peningatan kualitas pegawai 

3.1      Meningkatkan Kuantitas dan 
Kualitas Pegawai 

3.1.a Golongan dan 
Jabatan yang 
sesuai 

207 265 323 382 441 

   3.1.b Jumlah Aparatur 
yang memperoleh 
pembinaan dan 
pengembangan 
karir 

24,07% 28,22% 32,7% 34,33% 39,13% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
 

RENSTRA 2013-2018  46 
  

Tabel 4.2  

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

VISI SKPD      : TERWUJUDNYA PEGAWAI KABUPATEN LAMANDAU YANG DISIPLIN DAN CERDAS 
MISI I SKPD  :  Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel didukung oleh sarana dan prasarana 

yang memadai untuk mendorong peningkatan kepuasan dan kesejahteraan aparatur serta masyarakat.      
Tujuan Sasaran  Strategi Kebijakan  

Tujuan 1   Terwujudnya 
profesionalisme 
pelayanan bidang 
kepegawaian yang 
didukung oleh 
sarana dan 
prasarana yang 
memadai untuk 
mendorong 
peningkatan 
kepuasan dan 
kesejahteraan 
aparatur serta 
masyarakat.      

1. Sasaran 1. 1 Meningkatkan 
pelayanan dibidang 
kepegawaian 
 

1. Strategi  1.1   Melakukan 
perencanaan dan 
akurasi pelayanan 
administrasi 
kepegawaian dan 
keterlibatan dalam 
masyarakat; 

  1.2   Peningkatan sarana 
dan prasarana 
aparatur pada BKPP  

1. Kebijakan 1.1    Melakukan 
pelayanan prima 
dibidang 
kepegawaiandan 
keterlibatan dalam 
masyarakat; 

  1.2   Melakukan 
peningkatan sarana 
dan prasarana 
aparatur pada BKPP 

         
MISI II SKPD   :  Mengupayakan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan disetiap jenjang.      

Tujuan Sasaran  Strategi Kebijakan  

Tujuan 1   Terwujudnya 
Aparatur 
Pemerintah yang 
Baik dan 
Berkualitas 

1. Sasaran 1.1   Meningkatnya 
Pegawai  yang 
memiliki 
Kemampuan dan 
Kualitas Kerja yang 
Baik dalam 
Melaksanakan 
tugasnya sebagai 
Aparatur 
Pemerintah 

1. Strategi  1.1  Menyusun 
Perencanaan 
untuk Pendidikan 
dan Pelatihan 
Pegawai 

1. Kebijakan  1.1     Melaksanakan 
Pendidikan dan 
Pelatihan baik 
Penjejangan, Teknis 
maupun 
Fungsional; 

1.2    Memberikan 
kesempatan kepada 
Pegawai untuk 
mengikuti 
Pendidikan Formal                          
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MISI III SKPD  :  Memotivasi dan Mendorong Pegawai untuk meningkatkan Kinerja dan Disiplin Dalam Pelaksanaan Tugas 
Tujuan Sasaran  Strategi Kebijakan  

Tujuan 1   Terwujudnya 
Pengembangan 
Pegawai untuk 
Meningkatkan 
Kinerja Aparatur 
serta Melakukan 
Pembinaan dalam 
rangkaPeningkatan 
Kualitas Pegawai 

1. Sasaran 1.1    Meningkatkan 
Kuantitas, Kualitas 
dan Disiplin 
Pegawai 

 
 
 

 

1. Strategi   1.1  Melaksanakan 
Pengembangan 
Pegawai dan 
Pembinaan 
Disiplin PNS 

1. Kebijakan 1.1.  Menambah Jumlah 
Pegawai 

1.2. Menegakkan 
Peraturan 
perundang-
undangan dibidang 
kepegawaian 

1.3. Melakukan 
Pembinaan PNS     

    

 


