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 Adapun  bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya  misi 

guna  mewujudkan dan menjabarkan visi  adalah sebagai berikut : 

a. Tujuan 

1. Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional, responsif, efektif dan inovatif 

didalam menyelenggarakan organisasi Kecamatan Bandar, sehingga dapat 

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kecamatan 

Bandar khususnya dan Kabupaten Pacitan umumnya  yang  sehat, cerdas  dan 

sejahtera lahir batin. 

2. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat  se 

Kecamatan Bandar baik masalah kependudukan, pertanahan, perijinan, 

rekomendasi dan surat-surat lainya  serta pembinaan desa, pembinaan lembaga 

kemasyarakatan yang  ada. 

3. Menumbuh kembangkan swadaya gotong-royong masyarakat, meningkatkan 

partisipasi  dalam pembangunan. 

b. Sasaran  

1. Tercapainya kualitas SDM dengan indikator misi beberapa orang tenaga terdidik 

dalam kependudukan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga 

dapat memiliki kemampuan inovatif, pendektesian dini dan antisipatif, juga 

memiliki kemampuan untuk memandu dan mendorong kearah solusi dan kebijakan 

yang  baik. 



2. Dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan 

tupoksinya. 

3. Dedikasi, loyalitas dan motivasi bagi 26 Aparatur Kecamatan Bandar dalam 

mengemban  tugas dan kewajibanya. 

4. Tercapainya konsistensi pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, efektif, 

efisien, transparan dan akuntabel.  

5. Tercapainya budaya swadaya gotong-royong masyarakat dan partisipasi  dalam  

program pembangunan. 

  Strategi dan Kebijakan  SKPD  

    Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam melaksanakan  visi dan misi 

organisasi  SKPD  Kecamatan Bandar diperlukan suatu strategi  yang menjelaskan tentang 

pemikiran ke depan secara konseptual, analisis, realistis  sehingga  kesemuanya  dapat  

terukur  dan terprogram  dengan baik dan mengakomodir langkah-langkah yang diperlukan 

dalam mencapai/mempercepat tercapainya  tujuan dimaksud. 

a. Langkah-langkah strategis  tersebut  adalah sebagai berikut : 

1. Bersama-sama Stake Holder (pemangku kepentingan) menciptakan suatu 

kebersamaan  dan keserasian  untuk mencapai  tujuan organisasi. 

2. Melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang ada untuk mencapai  visi 

dan misi  yang telah ditetapkan  serta meningkatkan kwalitas pegawai melalui 

pendidikan dan latihan. 

3. Mensosialisasikan kepada masyarakat  visi dan misi yang ingin dicapai. 

4. Mengoptimalkan ketersediaan sumberdaya dalam penataan ruang dan perencanaan 

pembangunan dengan jalan meningkatkan kualitas SDM perencanaan di setiap UPT, 



Instansi terkait dan kemampuan masyarakat dalam penataan ruang dan perencanaan 

pembangunan melalui perencanaan  pembangunan di tingkat desa. 

5. Memperlancar koordinasi dan kounikasi antar Instansi/UPT  dan masyarakat dalam 

perencanaan pembangunan untuk menyamakan system dan prosedur perencanaan 

pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

6. Mendorong  Instansi/UPT agar selalu konsisten dengan dokumen perencanaan yang 

telah disepakati dan menjaga komitmen terhadap dokumen perencanaan tersebut. 

Rencana strategis SKPD pada dasarnya merupakan hasil dari proses pemikiran strategis. 

Oleh karenanya kualitas dokumen Renstra SKPD  sangat ditentuan oleh seberapa jauh 

Renstra SKPD tersebut dapat mengemukakan secara sistematis proses pemikiran strategis  

dimaksud. 

b. Langkah-langkah  kebijakan yang diambil dalam mencapai visi misi Kecamatan 

Bandar disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum 

didalam RPJMD  Kabupaten Pacitan  tahun 2016-2021  dan berdasarkan penjabaran  visi  

misi  Kecamatan  Pacitan adalah  sebagai berikut : 

1. Penataan Ruang  

a) Pengembangan kawasan  yang berpotensi strategis dengan menggunakan 

kekuatan sumberdaya lokal dalam rangka mendorong terciptanya integrasi 

wilayah dengan cara desiminasi dokumen rencana tata ruang kepada pemangku 

kepentingan dan masyarakat serta mengintegrasikan semua elemen perencanaan 

tata ruang wilayah menuju sustainable developmen (Pembangunan 

berkelanjutan / berkesinambungan ). 



b) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait  dalam melaksanakan sebagian 

kewenangan yang diberikan. 

 

 

2. Perencanaan Pembangunan 

Kebijakan umum pembangunan perencanaan pembangunan diarahkan untuk 

peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan yang berorientasi 

pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara sinergis, dengan rincian sebagai 

berikut : 

a) Menyusun pedoman mengenai proses dan mekanisme perencanaan pembangunan 

beserta aplikasinya dalam praktek perencanaan pembangunan dan melaksanakan 

fasilitasi pelaksanaan rangkaian Musrenbang dan melaksanakan monitoring 

evaluasi pelaksanaan musrenbang di setiap tingkatan dan tahapan.   

b) Melaksanakan forum perencanaan pembangunan secara berkala dan menyusun 

pedoman mekanisme koordinasi  komunikasi antar Instansi / UPT untuk 

terciptanya pedoman tehnis tentang sistem dan prosedur perencanaan 

pembangunan beserta aplikasinya yang sesuai dengan visi  misi Kecamatan 

Pacitan. 

c) Melaksanakan sosialisasi dan desiminasi mengenai pentingnya menjaga 

konsistensi dan komitmen terhadap dokumen perencanaan yang telah disepakati, 

serta pentingnya tujuan pembangunan sesuai dengan amanat RPJMD  tahun  

2016-2021.  



d) Menyusun usulan anggaran  sesuai dengan Permendagri  Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

e) Meningkatkan kualitas beberapa Kepala Seksi yang berhubungan secara 

langsung  dalam pencapaian  visi dan misi Kecamatan  Pacitan.  

f) Memberikan informasi  kepada instansi  terkait tentang  visi  misi  Kecamatan 

Bandar guna lebih bersinergis dalam penentuan lokasi  kegiatanya. 
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