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BAB III 

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 

 

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

PELAYANAN BKD 

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Wonogiri tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. 

Permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri 

berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima 

(5) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan 

pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. 

Beberapa permasalahan kepegawaian di Kabupaten Wonogiri dalam, di 

antaranya : 

1.   Kurang optimalnya pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur di masing-

masing unit kerja. 

2.   Perencanaan kebutuhan PNS yang belum optimal karena pada unit kerja 

belum dilaksanakan analisis jabatan. 

3.   Kurang sarana dan prasarana system informasi manajemen kepegawaian 

yang mampu melayani kebutuhan data dalam pengambilan keputusan. 

4.   Belum tersusunnya perencanaan PNS yang komprehensif, integrated, dan 

berbasis pada kinerja; 

5.   Pengadaan PNS belum sepenuhnya bisa mengakomudir pada kebutuhan riil; 

6.   Penempatan PNS belum sepenuhnya berdasarkan pada kompetensi jabatan; 

7.   Pengembangan pegawai berdasarkan pola karier belum bisa dilaksanakan 

secara optimal; 

8.   Sistem penilaian kinerja belum  obyektif; 

9.   Sistem kompensasi belum berdasarkan pada prestasi kerja; 

10. Penetapan peraturan disiplin pegawai belum dilaksanakan secara konsisten 

dan konsekuen oleh seluruh pegawai; 

11. Belum sesuainya antara kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetensi 

aparatur yang tersedia; 

12. Penyebaran SDM aparatur belum merata; 
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13. Masih lemahnya tingkat budaya kerja aparatur, sehingga berpengaruh pada 

kinerja aparatur khususnya dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

 

 

Selain permasalahan di atas, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Wonogiri juga harus menghadapi tekanan dan tuntutan yang semakin kuat dari 

seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang mengharapkan pengelolaan 

manajemen kepegawaian semakin berkualitas, sesuai dengan prinsip-prinsip 

perencanaan yang SMART, S berarti Spesific (memiliki tujuan tertentu), M berarti 

Measurable (dapat diukur), A berarti Achiveable, (dapat dicapai), R berarti 

Reasonable (memiliki alasan), dan T berarti Timelines (ada jangka waktu kapan 

akan dicapai). 

 

B. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL 

KEPALA DAERAH TERPILIH 

Dari visi misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam 

RPJMD 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Wonogiri, tugas pokok dan fungsi 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri sangat berkaitan erat dengan 

misi pertama, “Mengelola Pemerintahan dengan Membangun Tata Kelola 

Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Demokratis Terpercaya yang Meliputi 

Unsur Manajemen Keuangan, Manajemen Pelayanan dan Manjemen Hukum dan 

Pengawasan dengan Semboyan Sukses sebagai Pola Managerial yang Memiliki 

Makna Sebagaimana Penjelasan Singkat dalam Visi”. 

Untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan 

demokratis serta terpercaya dibutuhkan sumberdaya aparatur yang handal dan 

profesional. Untuk menciptakan sumberdaya sebagaimana diinginkan tersebut 

diperlukan manajemen kepegawaian yang berkualitas dan akuntabel. Ini 

merupakan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Wonogiri. 
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C. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Wonogiri merupakan perkiraan tantangan dan hambatan 

yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan pada tahun 2016-2021. Isu 

penting disusun berdasarkan hasil evaluasi Rencana Strategis Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2015 dan Rencana Kerja  

tahun sebelumnya. 

Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja dan permasalahan- 

permasalahan yang telah diuraikan di depan, maka isu-isu strategis pengelolaan 

kepegawaian Tahun 2016-2021 adalah: “manajamen kepegawaian yang 

berkualitas dan akuntabel”. 
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