BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan
Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan
prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta
kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat
sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban
oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat
memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Oleh
sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Gunung
Talang dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut
:
1. Optimalisasi

pelaksanaan

mengoptimalkan

tugas-tugas

pengkoordinasian

umum

pemerintahan

pemberdayaan

dalam

masyarakat,

rangka
upaya

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan
peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari serta

melaksanakan pelayanan

masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat
dilaksanakan pemerintahan nagari;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Solok, yaitu penelaahan yang menyangkut arah
kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Solok, dimana secara teknokratis
prioritas Kabupaten Solok telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan
provinsi Sumatera Barat.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin
dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan
pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka
menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka menengah daerah yang
telah tertuang dalam RPJPD.Menelaah visi Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, yaitu
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU DAN
MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI DALAM
NUANSA ADAT BASANDI SYARA’.SYARA’ BASANDI KITABULLAH”. Sesuai
dengan penelaahan visi tersebut yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, didapat keterangan penelaahan
sebagai berikut :
Kabupaten Solok

: Meliputi wilayah dan seluruh isinya, artinya Kabupaten Solok
dengan seluruh masyarakatnya yang berada dalam batas-batas
yang telah ditetapkan

Maju

: Masyarakat

yang

cerdas

dan/atau

masyarakat

yang

berpendidikan
Mandiri

: Masyarakat yang mandiri dalam kekuatan ekonomi keluarga dan
mandiri dalam menciptakan kesehatan keluarga dan lingkungan
sehat

Kehidupan
Masyarakat Madani

: Masyarakat yang taat akan agama dan adat, memiliki integritas,
karakter dan mental sesuai dengan filosofi ‘Adat Basandi Syara’,
Syara’ Basandi Kitabullah”

Berdasarkan penjabaran dari visi tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa
Kepala Daerah ingin mewujudkankan masyarakat yang berkekuatan baik dari segi
akademik, ekonomi dan social dalam balutan pemahaman agama dan adat.
Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum
mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi
disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang

ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi. Adapun
misi Kepala Daerah terpilih adalah :
1. Mensukseskan Program Wajib Belajar 12 Tahun;
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup Bersih dan
Lingkungan Sehat;
3. Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat Yang Lebih Luas,
didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai;
4. Membangun Karakter Masyarakat sesuai Filosofi Adat Basandi Syara’, Syara’
Basandi Kitabullah;
5. Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.
Menelaah kepada rumusan misi tersebut diatas, maka jelas terlihat bahwa arah
pembangunan Kabupaten Solok untuk tahun 2016-2021 adalah memajukan kehidupan
masyarakat dari semua sector, seperti pendidikan, kesehatan, social budaya dan agama.
Pembangunan menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan penggalian sumber daya dalam
proses mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam kehidupan masyarakat
madani.
Berdasarkan hasil telaahan visi dan misi kepala daerah terpilih, merujuk kepada
tugas dan fungsi kecamatan, maka ada beberapa sector yang bisa dilaksanakan oleh
kecamatan, diantaranya :
1. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong pemberdayaan masyarakat.

1.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan
Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diatas, maka visi dan misi
tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa
pernyataan tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau
implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan. Dengan tujuan

tersebut Kecamatan Gunung Talang mengetahui apa yang harus dilaksanakan
kedepannya.
Dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor
lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan yang
dikemukakan diatas, maka tujuan dari Kecamatan Gunung Talang yang ditetapkan adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel
2. Meningkatkan pelayanan administrasi publik yang prima di Kecamatan
3. Meningkatkan pelayanan perlindungan masyarakat
4. Meningkatkan kegiatan lembaga/organisasi masyarakat pedesaan
5. Meningkatkan peran serta fungsi masyarakat dalam pembangunan
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara
nyata dalam jangka waktu tertentu, yang difokuskan kepada tindakan dan alokasi sumber
daya dalam kegiatan organisasi. Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau
dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka
sasaran Kecamatan PantaiCermin dapat dilihat pada table di bawah ini :

Table 3.1
Kesesuaiaan Tujuan dan Sasaran

No
1.

Tujuan
Sasaran
Meningkatkan birokrasi yang efektif, 1. Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi aparatur yang efektif dan efisien
efisien dan akuntabel
2. Meningkatkan
Transparansi
dan
Meningkatkan pelayanan perlindungan
Akuntabilitas kinerja pemerintahan
masyarakat

2

Meningkatkan pelayanan administrasi Terwujudnya pelayanan publik yang prima di
Kecamatan
publik yang prima di Kecamatan

3

Meningkatkan pelayanan perlindungan Terwujudnya Keamanan,
Ketertiban Masyarakat
masyarakat

4

Meningkatkan
lembaga/organisasi

Ketentraman dan

kegiatan 1. Terlaksananya
kegiatan lembaga dan
organisasi masyarakat
masyarakat
2. Mendorong Kegiatan Ekonomi Mikro dan

pedesaan
5

Kecil Masyarakat

Meningkatkan

peran

serta

masyarakat dalam pembangunan

fungsi

1. Terhimpunnya aspirasi masyarakat dalam
pelaksanaan musrenbang
2. Terhimpunnya Pendapatan Asli Daerah
untuk Pembangunan

1.3 Program Dan Kegiatan
Dalam pelaksanaan pembangunan yang baik harus ada keselarasan antara
program dan kegiatan yang diambil oleh kabupaten dengan kecamatan.Kecamatan
Gunung Talang dalam hal ini mempedomani arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Kabupaten Solok.Program dan Kegiatan Kecamatan Gunung Talang dapat
dilihat pada Lampiran IV (empat) Rencana Kerja ini.

