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BAB	V 

STRATEGI	DAN	ARAH	KEBIJAKAN 

 

Strategi  dan  arah  kebijakan  merupakan  rumusan  perencanaan  yang 

komprehensif tentang bagaimana Bappeda Kabupaten Lamandau mencapai 

tujuan dan sasaran Renstranya serta mendukung pencapaian RPJMD dengan 

efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif	dalam merencanakan strategi 

akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, 

reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja 

mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang 

mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya 

memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta 

pemanfaatan teknologi informasi.  

 

Tabel	5.1.		Analis	SWOT	Terhadap	Renstra	Bappeda	2018-2023	

SWOT	ANALYSIS	

STRATEGIC	

ACTION/THEME/POLICY	
GOAL	 :	 Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah yang Berkualitas 

Issue	 	 /	 	 Problem	 :	 Belum optimalnya Sinergitas 

perencanaan pembangunan daerah 

Strengths	/	Kekuatan	
Build	on	Strengths	

(membangun 

kekuatan) 

Perbaikan Kualitas 

Perencanaan Pembangunan 

dengan melibatkan 

stakeholder terkait 

Berjalannya Kerjasama 

Teknokratik dengan Universitas 

Weaknesses	/	Kelemahan	
Overcome	

Weaknesses	

(mengatasi 

kelemahan) 

Perbaikan Kualitas SDM 

Aparatur (Jabfung Perencana, 

Tenaga IT) serta perbaikan 

kelembagaan perencanaan 

Bappeda 

- Keterbatasan Kapasitas SDM  

Aparatur 

- Struktur Organisasi Bappeda 

Opportunities	/	Kesempatan	 Exploit	

Opportinities	

(memanfaatkan 

peluang) 

Percepatan Integrasi e-planning 

dengan 

e-	Budgeting	
Pemanfaatan Teknologi Informasi 

dan  Aplikasi Perencanaan 

Threats	/	Ancaman	
Block	Threats	

(mengantisipasi 

ancaman) 

Perbaikan kualitas pengelolaan 

data dan informasi Kurang meratanya Infrastruktur 

Teknologi Informasi  

 

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda dihasilkan dari hasil 

analisis strategis sebagaimana tabel SWOT 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 
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dengan serangkaian kebijakan. 

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) 

diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. 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. Kebijakan merupakan 

instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Bappeda agar lebih 

terarah dalam menentukan pencapaian tujuan.  

Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Lamandau dalam 

rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten 

Lamandau Tahun 2018-2023, tertuang dalam tabel 5.2 berikut:  

 

Tabel	5.2	Keterkaitan		Tujuan,	Sasaran.	Strategi,	dan	Arah	Kebijakan	

Bappeda	Kabupaten	Lamandau	

Visi	 : Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau Dalam Rangka Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Relegius 

dan Aman) 

Misi	: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, akuntabel dan 

transparan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) 

Tujuan	 Sasaran	 Strategi	 Arah	Kebijakan	

Terwujudnya sistem 

perencanaan 

pembangunan 

daerah yang 

berkualitas 

 

Meningkatnya 

kualitas 

perencanaan 

pembangunan 

daerah 

Meningkatkan 

koordinasi 

perencanaan, 

pengendalian, dan 

evaluasi pembangunan 

daerah  

Perbaikan kualitas 

perencanaan 

pembangunan 

dengan melibatkan 

para pihak terkait 

Meningkatkan 

konsistensi antara 

perencanaan dan 

penganggaran 

Percepatan Integrasi 

e-planning dan	 e-

budgeting 

Meningkatkan kualitas 

kajian perencanaan 

pembangunan daerah 

 

Penyusunan kajian 

yang mendukung 

tujuan dan sasaran 

pembangunan 

daerah 

Mewujudkan 

kinerja dan 

pelayanan Bappeda 

yang profesional 

dan kompeten 

Meningkatkan kualitas 

pelayanan Bappeda 

Perbaikan kualitas 

SDM Aparatur 

khususnya terkait 

perencanaan 

program 

 


