BAB IV
VISI MISI TUJUAN ,DAN SASARAN ,STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 VISI DAN MISI SKPD
A. VISI
Penetapan visi sebagai bagian

dari perencanaan strategis

pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam kebijakan
penyelenggaraan pemerintah. Pada hakekatnya visi merupakan suatu
gambaran mengenai masa berupa kemitraan murni tanpa ada rasa
keterpaksaan dan merupakan milik bersama dan diyakini oleh seluruh
elemen masyarakat di Kecamatan Arjosari.
Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan
bagaimana suatu pemerintahan akan dibawa dan berkarya agar tetap
konsisten

dan

eksis,

antisipatif,

inovatif,

serta

produktif.

Visi

pemerintahan yang baik adalah visi yang memberikan gambaran
aspirasi

masa

depan

berwawasan

jangka

panjang

dan

tidak

mengabaikan perkembangan jaman, memiliki nilai yang diinginkan oleh
seluruh

bagian

masyarakat

serta

dapat

dikomunikasikan

dan

dimengerti oleh seluruh jajaran pemerintah serta berorientasi pada
pencapaian hasil.
Adapun

Visi

Pembangunan

Kecamatan

Arjosari

adalah

Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Arjosari yang Dinamis,
Sejahtera Lahir dan Batin dalam Tatanan Kehidupan yang
Berwawasan Lingkungan
B. MISI
Untuk mewujudkan visi pembangunan di Kecamatan Arjosari tersebut
perlu menetapkan misi yang merupakan pernyataan penetapan tujuan
penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan,

pembangunan,

dan

kemasyarakatan di Kecamatan Arjosari dan sasaran yang ingin dicapai.
Adapun misi yang merupakan orientasi konkrit yang ingin dicapai
tersebut adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bermartabat dengan
terpenuhinya kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang, papan
dan pendidikan serta lapangan kerja.
2. Menciptakan kondisi masyarakat yang dinamis dalam kehidupan
masyarakat yang religious, demokratis dan sadar hukum.
3. Memberdayakan potensi wilayah Kecamatan Arjosari baik yang
berupa Sumber Daya Manusia, sumber daya alam, maupun budaya
sebagai pilar pembangunan masyarakat.
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4. Meningkatkan mutu pelayanan prima.
5. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan.
6. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Agama dan
nilai-nilai Pancasila dalam penerapannya di masyarakat berbangsa
dan bernegara.
7. Meningkatnya sikapTri Kerukunan Umat Beragama.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan
kebijakan, dalam konteks ini tujuan dan sasaran merupakan dampak
(impact)

keberhasilan

pembangunan

daerah

yang

diharapkan

dari

pencapaian berbagai program prioritas terkait.
Perwujudan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa
bakti 2016-2021 sangat ditentukan oleh penjabaran ke tujuan dan sasaran
pembangunan jangka menengah. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan
tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan
misi

dengan

menjawab

isu

strategis

daerah

dan

permasalahan

pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan
dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah
dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun ke depan.
Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting
sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara
keseluruhan. Penentuan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan
sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam
perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya
akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah
secara keseluruhan. Berikut adalah tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan
dan Sasaran.
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Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Kecamatan Arjosari
VISI: “Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Arjosari yang Dinamis ,Sejahtera Lahir dan Batin Dalam Tatanan Kehidupan yang Berwawasan Lingkungan”
Target
Misi

1.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat
yang bermartabat dengan terpenuhinya
kebutuhan
dasar
yang
berupa
pangan,sandang, papan,dan pendidikan
serta lapangan kerja

2.

Menciptakan kondisi masyarakat yang
dinamis dalam kehidupan masyarakat
yang religious, demokratis dan sadar
hukum .

3.

Memberdayakan
potensi
wilayah
kecamatan Arjosari baik yang berupa
sumber daya manusia ,sumber daya
alam,maupun budaya sebagai pilar
pembangunan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran
2017

2018

2019

2020

2021

1.1 Terlaksananya Pemenuhan Belanja
Barang ,Jasa SKPD,Pemeliharaan
,Perjalanan Dinas ,HR dan Upah

SKPD Kecamatan Arjosari

Pemenuhan Pengelolaan
Administrasi
Perkantoran

209.141.000

229.141.000

249.141.000

269.141.000

289.141.000

2.1 Terlaksananya Pemenuhan Peningkatan
kwalitas Pelayanan Pengantar KK,KTP
dan lain lain

Masyarakat Kecamatan Arjosari

Pemenuhan Pelayanan
Pengantar KK,KTP dan
Surat Legalitas Lainnya

21.428.000

25.000.000

28.571.000

32.142.000

35.714.000

1.2 Terlaksananya peningkatan Pelestarian
dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah
,Pemuda dan Olah Raga

Masyarakat Kecamatan Arjosari

Jumlah Pagelaran
Budaya yang difasilitasi

21.428.000

25.000.000

28.571.000

32.142.000

35.741.000

1.3 Meningkatnya Peran Perempuan di
Pedesaan

Masyarakat Kecamatan Arjosari

Pemenuhan Pembinaan
PKK Desa

21.432.000

25.000.000

28.574.000

32.148.000

35.714.000

2.4 Terlaksananya Rapat dan Monitoring
Musrenbang 17 Desa

Masyarakat Kecamatan Arjosari

Jumlah Pelaksanaan
Musrenbang Kecamatan
dan Desa

21.432.000

25.000.000

28.574.000

32.148.000

35.716.000

2.5 Terlaksananya Kesejahteraan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan

Masyarakat Kecamatan Arjosari

Pemenuhan layanan
bantuan Sosial

21.428.000

25.000.000

28.571.000

32.142.000

35.714.000

4. Meningkatkan mutu pelayanan prima
5. Mendorong peran serta masyarakat
dalam pembangunan

6. Meningkatkan
penghayatan
dan
pengamalan nilai-nilai agama dan nilai –
nilai pancasila dalam penerapan
bermasyarakat , berbangsa dan
bernegara
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VISI: “Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Arjosari yang Dinamis ,Sejahtera Lahir dan Batin Dalam Tatanan Kehidupan yang Berwawasan Lingkungan”
Target
Misi

7.

Meningkatkan kesuburan tri kerukunan
umat beragama

Tujuan

2.6

Sasaran

Indikator Sasaran
2017

2018

2019

2020

2021

Terlaksananya Rapat dan Monitoring
APBDes dan PBB ke 17 Desa

Masyarakat Kecamatan Arjosari

Jumlah Pembinaan
APBDes,APBDes
Perubahan dan
Penarikan PBB

21.428.000

25.000.000

28.571.000

32.142.000

35.714.000

2.7.Terlaksananya Ketentraman , Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat

Masyarakat Kecamatan Arjosari

Jumlah Pembinaan
LINMAS Desa

21.428.000

25.000.000

28.571.000

32.142.000

35.714.000
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4.3

Strategi dan Kebijakan SKPD
Di dalam mengemban tugas pokok dan fungsi serta upaya mewujudkan visi dan misi
tersebut di atas Kantor Kecamatan Arjosari menerapkan berbagai strategi sebagai suatu
sikap kerja yang bagus dimiliki oleh setiap aparatur di dalam organisasi pemerintahan.
Adapun strategi yang dimaksud adalah:
1.

Keterbukaan
Didalam pengambilan keputusan dan kebijaksanaan di bidang program-program
yang telah ditetapkan selalu melibatkan unsur staf dan karyawan sehingga ikut
memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mempercepat terlaksananya
program pembangunan yang disusun dan disosialisasikan ke seluruh pihak terkait
termasuk di dalamnya (Stake Holders).

2.

Aturan Hukum
Pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan selalu didasarkan pada peraturan hukum
perundang-undangan yang berlaku dimana setiap aparatur pemerintah selalu
menjunjung tinggi peraturan perundangan yang berlaku.

3.

Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab dari Camat Arjosari kepada
Bupati Pacitan atas konsekuensi diberikannya pelimpahan dari Bupati Pacitan
kepada

Camat

Arjosari

tentang

pelimpahan

sebagian

penyelengaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Di dalam penerapan prinsip ini
dibuat laporan tentang pelaksanaan program kerja selama satu tahun dan Kantor
Camat Arjosari.
4.

Profesionalitas
Prinsip ini diterapkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada
masyarakat agar lebih efektif dan efisien serta berdaya guna dan berhasil guna.

5.

Kerjasama
Prinsip ini diterapkan dalam rangka mewujudkan kerjasama dengan lembaga
instansi pemerintah lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas.

6.

Partisipasi
Prinsip ini diterapkan dalam rangka peningkatan peran serta semua pihak termasuk
juga peran serta masyarakat dan swasta guna mendukung kelancaran di dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
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