
38 

 
46 

Tabel 4.2. 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 
 

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau 2013-2018 : “Terwujudnya sistem pendukung DPRD Kabupaten Lamandau yang handal, efektif, efisien dan akuntabel” 

  

Misi I                                                                                 : Mewujudkan sistem pendukung DPRD yang handal, efektif, efisien dan akuntabel. 

 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

1.  Mewujudkan tata kelola kesekretariatan dan tata 

kelola kelembagaan DPRD yang baik dan 

terpercaya ; 

 

1. Tersusunnya dokumen, data kearsipan 

Sekretariat DPRD dan tat kelola 

kelembagaan DPRD yang rapi ; 

2. Tersedianya data – data yang akurat 

dan uptodate; 

3. Meningkatnya pelayanan administrasi 

umum. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dilaksanakannya administrasi 

perkantoran secara tepat, tepat 

dan akurat 

 

1. Melakukan percepatan dengan tetap 

mengutamakan ketepatan dan keakuratan 

dalam proses pengelolaan dan pelayanan 

administrasi umum 
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Misi II                                                                                : Mewujudkan kelancaran fasilitasi, penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD secara efisien dan efektif. 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

2. Mewujudkan kualitas dan kinerja Lembaga 

Perwakilan Rakyat Daerah secara efektif dan 

efisien ; 

 

1. Terselenggaranya kualitas kinerja 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 

secara efektif dan efisien. 

2. Tercapainya kinerja DPRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mengoptimalkan dukungan 

prasarana dan sarana dan 

dukungan staf dalam 

pelaksanaan fungsi pengawasan 

DPRD ; 

2. Menjamin penyediaan anggaran 

dalam rangka fasilitasi 

pelaksanaan fungsi pengawasan 

DPRD ; 

3. Mewujudkan mekanisme da 

prosedur kerja dukungan tugas-

tugas DPRD. 

1. Melakukan peningkatan administrasi 

manajemen Sekretariat DPRD dalam 

rangka mendukung pelaksanaan fungsi 

dan tugas DPRD agar berkinerja optimal 

 

 

 

Misi III                                                                               : Mewujudkan kelancaran fasilitasi penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang akuntabel dan tepat waktu. 

 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

3. Mewujudkan sarana dan prasarana perkantoran 

dan kegiatan DPRD yang akuntabel dan tepat 

waktu ; 

 

1. Tersedianya sarana dan prasarana 

perkantoran dan kegiatan DPRD yang 

akuntabel dan tepat waktu ; 

2. Terlaksananya kegiatan DPRD yang 

lebih efektif. 

 

1. Peningkatan kualitas dan 

kuantitas sarana dan prasarana 

kerja aparatur dan Anggota 

DPRD 

 

1. Melengkapi sarana dan prasarana kerja 

aparatur dan Anggota DPRD dengan 

kualitas yang lebih unggul dan modern 
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Misi IV                                                                               : Mewujudkan kelancaran fasilitasi penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang transparan dan efektif 

 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

4. Mewujudkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 

Disiplin dan Kinerja Aparatur ; 

 

 

1. Tersedianya sumber daya aparatur 

yang dapat mengakomodasi kebutuhan 

DPRD ; 

2. Terlaksananya pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan secara tepat dan 

akurat 

1. Peningkatan disiplin pegawai  

2. Peningkatan pengetahuan 

dasar tentang peraturan dan 

perundang-undangan bagi 

aparatur 

3. Mendorong peningkatan 

akuntabilitas kinerja dan 

laporan keuangan  

 

 

 

1. Meningkatkan ketegasan dalam 

pemberlakuan hukuman bagi pelanggar 

disiplin pegawai  

2. Melakukan upaya peningkatan 

pengetahuan kompetensi terapan, dan etos 

kerja aparatur. 

 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

    

 

Misi V                                                                                   : Meningkatka pengetahuan, profesionalisme dan integritas untuk peningkatan kinerja. 

 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

5.    Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur . 1. Tersedianya kualitas sumber daya 

aparatur yang handal dan berkualitas ; 

2. Terwujudnya pelayanan prima dalam 

hal administrasi perkantoran. 

 

1. Memberikan pelayanan prima 

untuk meningkatkan motivasi 

Anggota DPRD dalam 

meningkatkan kinerja DPRD 

1. Meningkatkan kecepatan, ketepatan dan 

keakuratan pelayanan administratif dan 

kelengkapan prasarana kegiatan DPRD 
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