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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN 

KEBIJAKAN 

 

4.1. VISI DAN MISI  

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu 

tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis 

sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang 

ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi 

saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa 

depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. 

Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan 

upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena 

itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (wishfull thinking), 

tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan 

memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan 

dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. 

4.1.1. Visi 

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi 

oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang 

akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah 

Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, maka visi Sekretariat Daerah Kabupaten 

Lamandau adalah: 

 

“TERCIPTANYA PELAYANAN PUBLIK, ADMINISTRASI DAN 

KEPEMERINTAHAN  YANG BAIK” 

 

Makna tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Bahwa kondisi yang dituju adalah terwujudnya institusi yang strategis 

sebagaimana kedudukan, peran dan fungsi Setda sebagai institusi yang 

melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 

kemasyarakatan dan memberikan pelayanan administratif kepada 

seluruh perangkat daerah. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan ini dikelola oleh organisasi dan 

tatalaksana yang profesional dan menganut prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN.  
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2. Bahwa Sekretariat  Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah 

Kabupaten Lamandau dituntut untuk mampu menyiapkan bahan 

kebijakan Pemerintah Daerah yang aspiratif, responsif, partisipatif, 

implementatif, efektif, realistis, dan berorientasi pada masyarakat dan 

daerah, serta dapat dipertanggung-jawabkan. 

 

4.1.2. Misi 

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 Sekretariat Daerah Kabupaten 

Lamandau 2013-2018 adalah sebagai berikut : 

1. Melaksanakan Sistem Administrasi Pelayanan dan Kepemerintahan 

yang integratif, implementatif dan sistematik serta berbasis pada 

sistem informasi. 

Pernyataan misi ini memiliki maksud yaitu: 

a. Integratif 

Bahwa setiap proses pembangunan harus dilaksanakan secara koordinatif 

dan sinkron terhadap skala waktu, tingkat pemerintahan, tingkat 

kepentingan dan skala wilayah dengan melibatkan semua pemangku 

kepentingan. 

b. Implementatif 

Bahwa setiap kebijakan pembangunan daerah harus dapat 

dioperasionalkan dan ditetapkan sebagai produk hukum yang mengikat 

semua pihak untuk melaksanakannya. 

c. Sistematik 

Bahwa setiap tahapan pembangunan harus teratur dan mengikuti alur  

sistem perencanaan yang diatur dalam peraturan-peraturan dan undang-

 undang. 

d. Berbasis pada sistem informasi adalah dengan memanfaatkan teknologi   

      informasi sebagai masukan dalam  perumusan kebijakan pembangunan. 

 

2. Meningkatkan dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja,  

kualitas aparatur, pelayanan kedinasan serta kualitas pelayanan 

publik yang memadai. 
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4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH  

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang 

memiliki tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka 

menengah darah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur 

kinerja Sekretariat Daerah selama lima tahun. 

 

4.2.1. Tujuan  

 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 Sekretariat Daerah di Kabupaten Lamandau. 

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Sekretariat 

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 adalah : 

1. Meningkatkan administrasi pelayanan yang baik dan profesional serta 

didukung sistem informasi teknologi yang handal;  

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan kelembagaan; 

3. Meningkatkan efektifitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel 

bagi kesejahteraan masyarakat.   

 

4.2.2. Sasaran 

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan 

dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat Daerah dalam jangka waktu 

tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 adalah: 

1. Meningkatnya intensitas pemanfaatan teknologi informasi. 

 Persentase pelayanan administrasi pemerintahan secara elektronik 

2. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dan kelembagaan. 

   Jumlah penyelesaian dokumen kerja yang disusun secara mandiri dan 

tepat waktu. 

     Persentase peningkatan sarana prasarana  aparatur 

3. Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan daerah. 

 Persentase pencapaian target pembangunan yang terintegrasi dengan 

pemerintah pusat, provinsi dan tujuan pembangunan milenium(MDG’S)  

 Persentase pertumbuhan indikator kesejahteraan dan indeks 

pembangunan manusia.  
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Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran ditampilkan pada 

Tabel. T-VI.1. 

 

 

Tabel. T-VI.1.  

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah  

2013-2018 

   VISI        :    TERCIPTANYA PELAYANAN PUBLIK, ADMINISTRASI DAN KEPEMERINTAHAN YANG  BAIK 

MISI I      :    Melaksanakan Sistem Administrasi Pelayanan dan Kepemerintahan yang integratif, 

implementatif  dan  sistematik  serta  berbasis  pada  sistem  informasi  

TUJUAN SASARAN INDIKATOR 

TARGET KINERJA INDIKATOR 

SASARAN PADA TAHUN  

2014 2015 2016 2017 2018 

Meningkatkan administrasi 

pelayanan yang baik dan 

profesional serta didukung 

sistem informasi teknologi 

yang handal 

Meningkatnya 

intensitas 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi  

Persentase 

pelayanan 

administrasi 

pemerintahan secara 

elektronik 

6% 

 

 

 

10% 

 

15% 25% 

 

30% 

 

 

MISI II  :   Meningkatkan dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja, serta kualitas aparatur dan  

                     pelayanan kedinasan serta pelayanan publik yang memadai. 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR 

TARGET KINERJA INDIKATOR 

SASARAN PADA TAHUN KE- 

2014 2015 2016 2017 2018 

Meningkatkan kualitas 

sumber daya aparatur dan 

kelembagaan 

Meningkatnya 

kualitas  sumber 

daya aparatur 

 Jumlah 

penyelesaian 

dokumen  kerja 

yg disusun 

secara mandiri 

dan tepat waktu 

 Persentase 

peningkatan 

sarana 

prasarana 

aparatur 

40% 

 

 

 

5% 

60% 

 

 

 

6% 

 

75% 

 

 

 

7% 

 

80% 

 

 

 

7,5% 

 

88% 

 

 

 

8% 

 

Meningkatkan efektifitas 

pelayanan publik yang 

transparan dan akuntabel 

bagi kesejahteraan 

masyarakat 

Meningkatnya 

kualitas kebijakan 

pembangunan daerah 

 Persentase 

pencapaian 

target 

pembangunan 

RPJMD 

 

 Persentase 

pertumbuhan 

indikator 

ekonomi  

 

48% 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

55% 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5% 

 

68% 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5% 

 

75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5% 

 

85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5% 
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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. 

Strategi untuk mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten 

Lamandau dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O 

(Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk 

meraih peluang dan tantangan yang ada. 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.  

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang 

dihadapi, maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui 

pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 

1. Strategi  pencapaian kinerja  

Strategi pencapaian kinerja ini digunakan untuk mencapai sasaran persentase 

target/sasaran yang ada di dokumen RPJMD, pencapaian indikator/impact 

merupakan tolak ukur dari keberhasilan dokumen perencanaan RPJMD. 

Untuk memudahkan dalam merumuskan program dan kegiatan berdasarkan 

strategi pencapaian kinerja, maka disusun kebijakan. Kebijakan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:  

 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; 

 Pelaksanaan pengendalian terhadap hasil pelaksanaan.  

2. Strategi pemanfaatan sistem informasi  

Strategi pemanfaatan sistem informasi digunakan untuk mendapatkan 

informasi pembangunan Kabupaten Lamandau yang berkualitas, transparan, 

dan terukur, sehingga sasarannya adalah meningkatkan kualitas sumber 

daya aparatur yang mampu menyelesaikan dokumen  secara mandiri dan tepat 

waktu dapat tercapai dengan baik. Selain itu juga strategi ini dapat digunakan 

untuk meningkatkan deteksi dini terhadap inkonsistensi antara perencanaan 

dengan pelaksanaan. 
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Untuk memudahkan dalam merumuskan program dan kegiatan berdasarkan 

strategi pemanfaatan sistem informasi, maka dirumuskan kebijakan. 

Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut: 

 Penggunaan sistem informasi dalam layanan publik yang transparan; 

 Penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan pengendalian dan 

evaluasi terhadap hasil; 

 Sosialisasi program pembangunan dan informasi peraturan perundang-

undangan  yang dapat diakses masyarakat;  

 


