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BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN
Memperhatikan latar belakang serta persoalan-persoalan yang dihadapi
didalam pembangunan perekonomian Kabupaten Sleman, diperlukan suatu
komitmen, tekad serta kesepakatan seluruh komponen organisasi untuk
mengantisipasinya melalui penetapan Visi, Misi yang relevan dengan kondisi
serta dinamika lingkungan yang terjadi.
4.1.

Visi dan Misi Kabupaten
Visi Dinas Koperasi UKM sejalan dengan visi Kabupaten Sleman yang

tercantum dalam RPJMD tahun 2016-2021 adalah ”Terwujudnya Masyarakat
Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya Dan Terintegrasikannya
Sistem E-Government Menuju Smart Regency Pada Tahun 2021”
Visi masyarakat Sleman yang lebih sejahtera selaras dengan visi
pembangunan nasional berdaulat dan visi pembangunan DIY sejahtera, dimana
pada dasarnya bertujuan meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat. Visi
lebih mandiri selaras dengan visi nasional mandiri dan visi DIY mandiri yang
berarti dapat memberdayakan potensi lokal dan memiliki ketahanan terhadap
dinamika yang berlangsung. Visi lebih berbudaya selaras dengan visi nasional
berkepribadian berlandaskan gotong royong dan visi DIY berbudaya, dimana
budaya yang ada di masyarakat diharapkan tetap memegang teguh pada
kepribadian bangsa yang mengutamakan sifat kegotongroyongan.

Visi

terintegrasikannya sistem e-government adalah merupakan alat untuk menuju
masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri dan berbudaya.
Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka
mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan
visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai
dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun
untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang
ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.
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Misi yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021
untuk pengembangan Kabupaten Sleman selama 5 (lima) tahun ke depan adalah
sebagai berikut :
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang
terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif,
dengan cara peningkatan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang profesional
sehingga bisa menjadi pelayanan masyarakat. Disamping kemampuan aparat,
pelayanan masyarakat juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang
terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Peningkatan

kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi
birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi dalam rangka menuju
good governance.
Misi 2 : Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang
berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan baik
dari sisi tenaga pendidik maupun prasarana, sarana penunjang pendidikan dan
peningkatan manajemen pendidikan sesuai standar. Di bidang kesehatan, dengan
layanan kesehatan yang sudah terakreditasi diharapkan kualitas layanan kesehatan
masyarakat dapat lebih baik. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan
diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dan tentu
saja terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sleman.
Misi 3 : Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas
dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan
Misi ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan pendampingan yang
tyerus menerus kepada masyarakat dalam penguatan sistem ekonomi kerakyatan
yang berbasis kekuatan lokal, peningkatan infrastruktur dan prasarana
perekonomian dan peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha,
sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Disisi
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lainnya penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan berbagai
program yang bersinergi.
Misi 4 : Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan, sumber daya
alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
Misi ini dimaksudkan untuk mengelola infrastruktur khususnya untuk
mewujudkan

penguatan

sistem

ekonomi

kerakyatan

dan

meningkatkan

kenyamanan masyarakat dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan hidup, sehingga perlu adanya formulasi penataan ruang yang
baik dan penguatan mitigasi bencana agar sinergi antara bernagai aspek dengan
daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan yang terbatas, sehingga
memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih sehat, produktif dan nyaman.
Misi 5 : Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender
yang proposional.
Misi ini dimaksudkan bahwa walaupun masyarakat Sleman berkembang dinamis,
tetapi tetap tidak meninggalkan dan kehilangan budaya lokal yang luhur dan baik.
Disamping itu terhadap pemberdayaan perempuan tidak terbatas pada peningkatan
jumlah perempuan dalam berbagai peran, tetapi juga memperhatikan kesetaraan
dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Dari 5 misi tersebut di atas, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM
melalui program dan kegiatan adalah

Misi 1 : Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan
penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat,
dan Misi 3 : Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas
dan kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi
dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis.
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Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu bulanan, triwulan, semesteran, dan
tahunan.

Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan-

tindakan yang akan dilakukan, yang diterjemahkan menjadi program yang dirinci
dalam kegiatan-kegiatan.
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan
tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021 yang
selanjutnya akan

menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan

daerah secara keseluruhan.
Tujuan dan
Menengah

sasaran

jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

beserta indikator sasaran disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana

berikut ini :
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Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2017-2021 Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman
No

TUJUAN DINAS KOPERASI
UKM

1
1.

2

INDIKATOR
TUJUAN

TARGET INDIKATOR
TUJUAN
2017
2021

3

Meningkatnya kelembagaan dan
terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik.

Predikat LAKIP

4
100%

5
100%

SASARAN DINAS

Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -

KOPERASI UKM

INDIKATOR
SASARAN

2017

2018

2019

2020

2021

6

7

9

10

11

12

13

Persentase temuan hasil
pemeriksaan yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

A

A

A

A

A

78,74%

78,80%

78,87%

78,90%

79,00%

100%

100%

--

--

--

10

10

10

10

13

Meningkatnya tata
kelola administras
pemerintahan

Predikat LAKIP

2.

.

Meningkatnya
ekonomi

pertumbuhan

Pertumbuhan
ekonomi

Meningkatnya kualitas
pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat

100%

--

Meningkatnya keberdayaan
masyarakat Pedesaan

Cakupan Pelatihan
ekonomi Pedesaan

10

13

Meningkatnya keberdayaan
lembaga koperasi

Koperasi yang terbentuk per
tahun

92,50%

92,70%

Meningkatnya keberdayaan
UMKM
115
100%

145

lembaga

Persentase koperasiyang aktif

92,50%

92,55%

92,60%

92,65%

92,70%

Peningkatan aksebilitas UMKM

92,50%

92,55%

92,60%

92,65%

92,70%

Jumlah wirausaha baru

115

125

135

140

145

100%

100%

--

--

---

Cakupan pendampingan UKM
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4.3. Strategi dan Kebijakan
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan untuk
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu perubahan secara
mendasar, terencana dan terukur. Upaya pencapaian tersebut dijabarkan secara
sistematis melalui perumusan strategi dan kebijakan.
Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai
upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan
untuk mencapai sasaran dan tujuan.
Kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti
tentang bagaimana strategi yang akan dilaksanakan atau dengan kata lain
kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.
Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi UKM
VISI ; ”Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri,
Berbudaya Dan Terintegrasikannya Sistem E-Government Menuju Smart
Regency Pada Tahun 2021”
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan

kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam
memberikan pelayanan bagi masyarakat
Tujuan
1
Meningkat kan
tata kelola
pemerintahan
yang bersih
dan efektif dan
pelayanan
publik

Sasaran
2
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan Dinas
Koperasi UKM

Strategi
3
Pendampingan
pelaksanaan roadmap
reformasi birokrasi

Arah Kebijakan
4
Meningkatkan
pelayanan dan tertib
administrasi keuangan,
aset dan kepegawaian
serta administrasi
umum berbasis
elektronik dan
pegembangan aplikasi

Meningkatkan kualitas
pelayanan kepada
masyarakat

Meningkatkan
pelayanan berbasis
elektronik dan
pengembangan aplikasi

Misi 3 : Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan
kemampuan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan
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Tujuan
1

Sasaran
2

Strategi

Arah Kebijakan

3

4

Pemerataan
pembangunan
sampai ke
tingkat desa

Menurunnya
kemiskinan

Meningkatkan
penangananan
kemiskinan

Menurunkan angka
kemiskinan

Meningkatkan
produk dan
produktifitas
rakyat dan
daya saing
internasional

Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi

Mengembangkan
koperasi

Meningkatkan
keaktifan koperasi

Meningkatkan
perlindungan terhadap
pelaku usaha dan
UMKM

Pembinaan terhadap
pelaku usaha dan
UMKM
Meningkatkan
aksebilitas UMKM

Mewujudkan
kemandirian
ekonomi
dengan
menggerakan
sektor-sektor
strategis

Meningkatnya
daya saing
sektor
pariwiasata ,
perindustrian,
perdagangan
dan pertanian

Meningkatkan
diversifikasi produk
sektor pariwisata,
perindustrian,
perdagangan dan
pertanian

Meningkatkan
kuantitas dan kualitas
produk dan
produktivitas sektor
pariwisata,
perindustrian,
perdagangan dan
pertanian.
Meningkatkan
standarisasi dan
sertifikasi produk
sektor pariwisata,
perindustrian,
perdagangan dan
pertanian.
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