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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN 

KEBIJAKAN SKPD 

 

 

4.1 Visi dan Misi SKPD 

Mengingat penduduk Kecamatan Sematu Jaya sangat heterogen sekali 

sehingga membutuhkan strategi penanganan khusus sehingga roda 

pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan dimana saja bisa 

terlaksanakan dengan baik dan apa yang diharapkan dapat terwujud. Untuk 

mengetahui kemana arah pembangunan Kecamatan Sematu Jaya dalam 

jangka panjang maka ditetapkan ”Visi” Kecamatan Sematu Jaya adalah 

”Terwujudnya pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat melalui 

pengelolaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan yang profesional berlandaskan keimanan dan ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa” 

Penjelasan makna kata kunci yang terkandung dalam visi adalah 

sebagai berikut : 

1. Pelayanan adalah segala kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat. 

2. Memuaskan adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus 

memiliki kualitas , memenuhi kebutuhan masyarakat. 

3. Profesional adalah kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan 

yang baik, adil dalam memahami dan menterjemahkan aspirasi  kebutuhan 

masyarakat  pada kegiatan dan program. 

4. Keimanan adalah dasar semua tujuan, visi dan misi serta seluruh kegiatan 

sebagai dalam melaksanakannya harus beriman kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

5. Ketaqwaan memiliki pengertian bahwa segala tata kehidupan dan regulasi 

pembangunan ditujukan bagi kesejahteraan rakyat dengan niat ibadah 
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dalam rangka mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mensyukuri 

limpahan rahmatNya. 

Adapun untuk pencapaian Visi tersebut Kecamatan Sematu Jaya telah 

menetapkan beberapa misi yaitu sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa; 

2. Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dalam pelaksanaan 

Pelayanan Publik dan menerapkan tata kelola kepemerintahan yang efektif 

serta efisien dengan prinsip good governance; 

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka perencanaan, 

pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah; 

4. Meningkatkan martabat masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam 

berbagai kegiatan olahraga dan budaya 

 

4.2  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 

A. Tujuan 

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis 

Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 

adalah : 

1. Terwujudnya pelayanan perkantoran yang optimal melalui peningkatan 

sumber daya manusia, sarana dan prasarana; 

2. Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan  

3. Memfasilitasi Masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah; 

4. Membina dan menggali potensi  masyarakat dalam bidang olah raga 

serta melestarikan adat dan seni budaya lokal. 

 

B. Sasaran Jangka Menengah SKPD 

Sasaran merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu 

organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 

yang lebih pendek dari tujuan seperti dalam jangka waktu tahunan atau 
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semesteran. Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Sematu 

Jaya Kabupaten LamandauTahun 2013 – 2018 adalah: 

 

1. Meningkatnya pelayanan perkantoran 

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur 

dengan 

indikator: Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat  

menjadi 100 % 

2. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa 

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur 

dengan 

indikator: meningkatkan rasa nasionalis dan iman kepada Tuhan YME 

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan 

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur 

dengan 

indikator: cakupan  kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam 

pembangunan. 

4. Terwujudnya fasilitasi dan partisipasi dalam kegiatan budaya 

dan olah raga 

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur 

dengan 

indikator: meningkatnya cakupan kegiatan yang terfasilitasi 

. 

4.3 Strategi dan Kebijakan 

Salah satu proses dalam konsep manajemen adalah menyusun faktor penentu 

keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi 

kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari 

dalam maupun luar. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak 

pada kinerja seluruh komponen yang terlibat, mencakup kekuatan dan 

kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal. 



  KANTOR KECAMATAN SEMATU JAYA 

  KABUPATEN LAMANDAU  

 

 

   

  Renstra Kantor Kecamatan Sematu Jaya Tahun 2013-2018 
33 

 

 

Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan 

mengujinya dengan visi dan misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu 

keberhasilan. 

- STRATEGI 

1. Peningkatan Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

2. Peningkatan Layanan Administrasi Perkantoran, sarana dan prasarana 

kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan disiplin aparatur 

3. Peningkatan peran serta warga dalam perencanaan dan pembinaan 

kepada PKK dan ibu-ibu rumah tangga, aparatur desa. 

4. Peningkatan prestasi warga dalam olahraga dan pelestarian seni 

budaya local. 

- KEBIJAKAN 

1. Fasilitasi warga masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan 

keagamaan 

2. Meningkatkan cakupan layanan administrasi, sarana prasarana 

kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan disiplin aparatur 

3. Meningkatkan cakupan kegiatan yang melibatkan warga dalam kegiatan 

perencanaan dan pembinaan kepada PKK dan ibu-ibu rumah tangga 

aparatur desa. 

4. Meningkatkan cakupan kegiatan yang dapat difasilitasi. 

 

A. Analisis Lingkungan Strategis 

Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari 

komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk 

selalu menempatkan organisasi pada posisi strategis sehingga dalam 

perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan. 

Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi Analisis Lingkungan Internal 

(ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).  
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 Analisis Lingkungan Internal (ALI) 

a. Kekuatan  

Kantor Kecamatan Sematu Jaya mempunyai beberapa faktor 

kekuatan yang menjadi pendukung dalam menyusun suatu 

perencanaan pembangunan. Faktor kekuatan tersebut adalah : 

1. Sumber Daya Manusia yang handal dalam melaksanakan roda 

pemerintahan dan pembangunan . Ketersediaan sumber daya 

yang ada pada saat ini di Kecamatan Sematu Jaya adalah terdiri 

dari pendidikan S2, S1, D1, SMA dan SMP;  

2. Tersedianya prasarana dan sarana untuk menunjang 

pelaksanaan Pemerintaha dan pembangunan maupun pelayanan 

terhadap masyarakat;  

3. Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal 

maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

yang ada;    

4. Adanya Visi dan Misi Kantor Kecamatan Sematu Jaya yang 

menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi guna menuju pemerintahan yang baik (Good 

Governance).    

b. Kelemahan 

Analisis kondisi internal menunjukkan bahwa Kantor Kecamatan 

Sematu Jaya  mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut : 

1. Masih terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan 

program kegiatan di Kecamatan Sematu Jaya sehingga dalam  

implementasinya masih kurang maksimal; 

2. Masih terbatasnya sumber daya yang ada dalam hal ini 

pegawai/staf. Untuk lebih lancarnya pelaksanaan tugas yaitu 

pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan harus didukung 

oleh sumber daya yang memadai;  

3. Ketersediaan data belum maksimal, padahal hal ini sangat penting 

sekali bagi pelaksanaan program yang ada; 

4. Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas, yang  

mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada; 
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 Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) 

a. Peluang 

1. Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang 

pada Kecamatan Sematu Jaya untuk meningkatkan kinerja; 

2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah 

dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka 

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui 

koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan; 

3.  Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan 

dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan 

pembangunan. 

 

b. Ancaman 

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan.  

2. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan 

sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan; 
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TABEL IV.1 

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH 
KANTOR KECAMATAN SEM ATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU 

 

Tujuan Sasaran 
Indikator 
sasaran 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 

Target  Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

2014 2015 2016 2017 2018 

Kondisi 
Kinerja pada 

Akhir 
Periode 
Renstra 

SKPD 

Target Target Target Target Target Target 

1 2 6 7 8 10 12 14 16 18 

 Terwujudnya 
pelayanan perkantoran 
yang optimal melalui 
peningkatan sumber 
daya manusia, sarana 
dan prasarana 

Meningkatnya pelayanan 
perkantoran 
 
 
 
 

Cakupan 
Layanan 
administrasi 
perkantoran 
 
 
Cakupan 
layanan sarana 
dan Prasarana 
 
Tingkat 
Kepatuhan 
Pegawai 
 
Persentase 
Sumber daya 
Aparatur yang 
memiliki 
kompetensi 
dibidangnya 

100 % 
 
 
 
 
 
100 % 
 
 
 
100 % 
 
 
 
100 % 

100 % 
 
 
 
 
 
100 % 
 
 
 
100 % 
 
 
 
100 % 

100 % 
 
 
 
 
 
100 % 
 
 
 
100 % 
 
 
 
100 % 

100 % 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
100 % 
 
 
 
100 % 
 

100 % 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
100 % 
 
 
 
100 % 

100 % 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
100 % 
 
 
 
100 % 

100 % 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
100 % 
 
 
 
100 % 
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Memfasilitasi 
Masyarakat dalam 
kegiatan keagamaan 
untuk meningkatkan 
keimanan dan 
ketaqwaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa 

Meningkatkan Keimananan 
dan Ketaqwaan Terhadap 
tuhan Yang Maha Esa 

Cakupan 
Kegiatan 
Rohani yang 
diikuti 

 
3 Kegiatan 

3 
Kegiatan 

3 
Kegiatan 

3 
Kegiatan 

3 
Kegiatan 

3 
Kegiatan 

3 Kegiatan 

Memfasilitasi 
masyarakat untuk 
terlibat aktif dalam 
perencanaan dan 
pengawasan 
pembangunan daerah 
  
  
  

Meningkatnya peran serta 
masyarakat dalam 
pembangunan 

Pameran 
pembangunan 
 

ada ada ada ada ada ada ada 

Cakupan 
Desa/Kelurahan 
yang berperan 
aktif dalam 
pembangunan. 
  

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

PKK Aktif 7 Desa 8 Desa 8 Desa 8 Desa 8 Desa 8 Desa 8 Desa 

Cakupan 
Aparatur desa 
dan anggota 
Linmas yang 
memahami 
tugas dan 
fungsinya 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Membina dan menggali 
potensi  masyarakat 
dalam bidang olah raga 
serta melestarikan adat 
dan seni budaya lokal 
  

Terwujudnya fasilitasi 
dalam kegiatan budaya dan 
olahraga. 

Acara 
kebudayaan 
yang dikuti 
 

2 Kegiatan 
2 

Kegiatan 
2 

Kegiatan 
2 

Kegiatan 
2 

Kegiatan 
2 

Kegiatan 
2 Kegiatan 

Cakupan 
kegiatan 
olahraga yang 
ikuti 

1 Kegiatan 
1 

Kegiatan 
1 

Kegiatan 
1 

Kegiatan 
1 

Kegiatan 
1 

Kegiatan 
1 Kegiatan 
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TABEL IV.2 

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 

 
 

VISI    :  ” Terwujudnya pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat melalui pengelolaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan yang profesional berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” 
 

MISI I :  Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa  

TUJUAN SASARAN STRATEGIS KEBIJAKAN 
 
Memfasilitasi masyarakat dalam 
kegiatan keagamaan untuk 
meningkatkan Keimanan dan 
Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa 

 
Untuk meningkatkan 
keimanan dan ketaqwaan 
terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peningkatan keimanan dan ketaqwaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
 

 
Fasilitasi warga masyarakat untuk 
mengikuti kegiatan-kegiatan 
keagamaan. 

MISI II : Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dalam pelaksanaan Pelayanan Publik dan menerapkan tata kelola 
kepemerintahan yang efektif serta efisien dengan prinsip good governance  

TUJUAN SASARAN STRATEGIS KEBIJAKAN 

 

Terwujudnya pelayanan 
perkantoran yang optimal melalui 
peningkatan sumber daya 
manusia, sarana dan prasarana  

 

Meningkatnya pelayanan 
perkantoran 

 
Peningkatan layanan administrasi 
perkantoran, sarana dan prasarana, 
kapasitas sumber daya aparatur dan 
peningkatan disiplin aparatur. 

 
Meningkatkan cakupan layanan 
administrasi, sarana dan prasarana, 
kapasitas sumber daya aparatur dan 
peningkatan disiplin aparatur. 
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MISI III  

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

TUJUAN SASARAN STRATEGIS KEBIJAKAN 

 

Memfasilitasi Masyarakat untuk 
terlibat aktif dalam perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan 
pembangunan daerah  

 

Meningkatnya peran serta 
masyarakat dalam 
pembangunan. 

 

Peningkatan peran serta warga dalam 
kegiatan perencanaan dan pembinaan 
kepada PKK dan ibu-ibu rumah tangga, 
aparatur desa. 

 

Meningkatkan cakupan kegiatan 
yang melibatkan warga dalam 
kegiatan perencanaan dan 
pembinaan kepada PKK dan ibu-ibu 
rumah tangga, aparatur desa. 

MISI III  

MISI III : MISI IV    : Meningkatkan martabat masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga dan budaya 

 
TUJUAN SASARAN STRATEGIS KEBIJAKAN 

 
Membina  dan menggali potensi 
masyarakat dalam bidang olah 
raga serta melestarikan adat dan 
seni budaya lokal. 

 
Terwujudnya fasilitasi  dalam 
kegiatan seni budaya dan 
olah raga. 

 
Peningkatan prestasi warga masyarakat 
dalam olah raga dan pelestarian seni 
budaya lokal. 

 
Meningkatkan cakupan kegiatan 
yang dapat difasilitasi. 
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