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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 

 

A. VISI DAN MISI 

    

1. VISI 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai Perangkat 

Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah, untuk 

mewujudkan visi Bupati Wonogiri yaitu “MEMBANGUN WONOGIRI 

SUKSES, BERIMAN, BERBUDAYA, BERKEADILAN, BERDAYA SAING, 

DAN DEMOKRATIS”. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah, pasal 272 ayat (2), Rencana Strategis Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) tidak wajib menyusun visi misi 

SKPD. Akan tetapi untuk memperaitu “MENJADI PENGELOLA 

KEPEGAWAIAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL”. 

Visi ini dipandang selaras dengan visi Bupati terpilih. Untuk 

mewujudkan pembangunan Wonogiri yang sukses, beriman, berbudaya, 

berkeadilan, berdaya saing dan demokratis diperlukan Sumber Daya 

Manusia yang profesional. Untuk mewujudkan ini diperlukan pengelolaan 

kepegawaian yang profesional dan akuntabel. Disinilah peran Badan 

Kepegawaian Daerah diperlukan sebagai pelaksananya.  

Dari pernyataan visi diatas dapat dijabarkan secara singkat sebagai 

berikut: menjadi pengelola kepegawaian yang profesional artinya Badan 

Kepegawaian Daerah menjadi pengelola kepegawaian yang ahli dalam 

bidangnya. Akuntabel maksudnya adalah setiap aktivitas yang dilaksanakan 

Badan Kepegawaian Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan. 

 
 

2. MISI 
Untuk mewujudkan visi diatas Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Wonogiri menetapkan misi Meningkatkan kwalitas manajemen 

kepegawaian. Kenapa diambil misi ini, karena sistem manajemen 
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kepegawaian saat ini belum sepenuhnya mampu mendorong profesionalitas,  

kompetensi, serta remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggung 

jawab dan beban kerja aparatur. 

Manajemen kepegawaian diarahkan guna mengembangkan dan 

melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja, atau 

berbasis pada sistem merit. Sistem ini didukung oleh perencanaan 

kepegawaian yang terintegrasi dan berkelanjutan, tersedianya sistem 

remunerasi yang adil dan layak, pembinaan karier, dan penilaian 

berdasarkan prestasi kerja, diklat berbasis kompetensi, tata nilai, moral, etika 

dan etos kerja yang baik, serta perlindungan hukum untuk memacu pegawai 

agar dapat berprestasi tinggi (profesional). Hal ini dilakukan dengan 

memperhatikan perkembangan isu straegis lingkungan organisasi dan arah 

kebijakan pembangunan daerah.  

 
B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD 

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dalam rangka pencapaian visi dan 

misi Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri selama Tahun 2016-2021, dijabarkan 

sebagai berikut (sementara berdasar isu strategis): 

Isu Strategis  : manajemen kepegawaian yang berkualitas dan akuntabel; 

Tujuan  : Mewujudkan Manajemen Kepegawaian yang Berkualitas dan 

Akuntabel 

Sasaran : Terciptanya Manajemen Kepegawaian yang Berkualitas dan 

Akuntabel 
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Tabel  4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 

 

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULA 
BASE 

LINE 

TARGET KINERJA SASARAN 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

            

1. Mewujudkan 

Manajemen 

Kepegawaian 

yang Berkualitas 

dan Akuntabel 

Terciptanya 

Manajemen 

Kepegawaian 

yang Berkualitas 

dan Akuntabel 

Presentase Ketepatan 

Waktu Penyelesaian 

Pembuatan SK 

Kepegawaian 

Jumlah pegawai yang 
menerima SK 
Kepegawaian sebelum 
tmt/ sesuai dengan SOP 
dibagi jumlah SK yeng 
terbit  kali 100% 
 

57% 60% 65% 70% 75% 80% 

 
 
 

85% 

 

 

  Presentase Kesesuaian 

Penempatan PNS dalam 

Jabatan Sesuai 

Kompetensi dan 

Kualifikasi 

 

Jumlah PNS yang 
penempatannya sesuai 
dengan kompetensi dan 
kualifikasi dibagi jumlah 
PNS kali 100% 

89,5% 90 % 91,5% 92,5% 93% 93,5% 

 
 
 

94 % 

   Tingkat kelengkapan 

dalam penyajian data 

dan informasi 

kepegawaian  

 

Jumlah data 
kepegawaian terisi 
lengkap dibagi jumlah 
seluruh data 
kepegawaian 

62% 65% 70% 75% 80% 85% 87% 

   Penurunan Tingkat 

pelanggaran disiplin  

Prosentase pelanggaran 
disiplin tahun ke-n 
dikurangi prosentase 
pelanggaran disiplin 
tahun n-1 
 

0,27% 
= 32 
kss 

0,03 % 0,02 % 0  % 0,02 % 0,02 % 0 % 

   Prosentase PNS yang 

berpendidikan S1,S2,S3 

 

Jumlah PNS yang 
berpendidikan S1, S2, S3 
dibagi jumlah PNS  kali 
100 % 
 
 

62,82% 63,5% 64,5% 65% 
66,5

% 
68% 70% 
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NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULA 
BASE 

LINE 

TARGET KINERJA SASARAN 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

            

   Rata-rata % PNS yang 
mengikuti diklat sesuai 
kompetensi  

Jumlah lulusan diklat 
yang sesuai dengan 
kompetensi dibagi jumlah 
seluruh PNS kali 100 % 
  

74,55% 79,5 % 83 % 86,5% 89 % 91,5% 94 % 

   Indeks Kepuasan 
Pelayanan Administrasi 
Kepegawaian  
 

Nilai IKM dari aplikasi 
IKM yang ada di BKD 
Kab. Wonogiri 

73,40% 78 % 86 % 86,5% 86,8% 87% 87,5 % 
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C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

1. STRATEGI 

Strategi merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan pengambilan 

keputusan yang sangat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara 

melaksanakannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut ini 

merupakan strategi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dalam 

mencapai tujuan yang ditetapkan dalam tahun 2016-2021 : 

1) Melakukan penyempurnaan berbagai instrumen manajemen 

kepegawaian melalui kegiatan tindak lanjut berbagai peraturan 

perundang-undangan kepegawaian mengacu perkembangan norma, 

standar, dan prosedur kepegawaian secara nasional  yang  disusun 

dalam berbagai rancangan instrumen manajemen kepegawaian (Perda, 

Peraturan Bupati dll) yang baru sebagai antisipasi kebutuhan pembinaan 

PNS berbasis kompetensi di masa yang akan datang. 

b. Pemanfaatan koordinasi yang sinergis untuk menjalin kerja sama dengan 

lembaga pengembangan aparatur baik pemerintah maupun swasta 

dalam upaya peningkatan kompetensi aparatur. 

c. Memanfaatkan komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi untuk 

melaksanakan peraturan kepegawaian guna mendukung peningkatan 

kompetensi dan disiplin pegawai. 

d. Pemberdayaan sekaligus memanfaatkan sistem informasi manajemen 

kepegawaian  berbasis teknologi  informasi untuk mendukung program 

kepegawaian. 

e. Menyelenggarakan capacity building kelembagaan untuk mewujudkan 

keberdayaan BKD agar mampu  menghadapi tantangan perubahan  dan  

perkembangan lingkungan baik eksternal maupun internal. Untuk itu 

perlu ditempuh: 

1) Memperkuat integrasi internal melalui pencapaian komitmen bersama 

semua pimpinan dan staf. 

2) Menyelaraskan  kompetensi individu pegawai dengan  kompetensi inti 

BKD (competence-based organisation), melalui: penciptaan kondisi 

dan   pembinaan kapasitas SDM  pegawai  yang mendorong 

peningkatan  motivasi kerja, kualitas SDM pegawai (keahlian, 
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pengetahuan, wawasan dan  keterampilan), serta tumbuhnya daya 

kreasi dan   inovasi, dalam rangka  keberhasilan pelaksanaan tugas 

dan   fungsi di bidang kepegawaian. 

3) Menanamkan nilai-nilai organisasi (budaya kerja/etos kerja, 

akuntabilitas kinerja, disiplin),  baik melalui pembinaan  langsung 

atasan pegawai, maupun melalui  media kepelatihan. 

 

2. KEBIJAKAN 

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam 

suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau 

merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu, oleh karena itu 

kebijakan merupakan pedoman, petunjuk dalam pengembangan maupun 

pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut kebijakan umum Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dalam pengembangan maupun 

pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, 2016-2021 : 

a. Penyiapan ketersediaan aparatur pemerintah  daerah yang  berkualitas 

secara proporsional di  semua instansi dengan  menata keseimbangan 

antara  jumlah  aparatur dengan beban kerja di setiap lembaga/satuan 

kerja perangkat daerah. 

b. Pengembangan program dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.  

c. Peningkatan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. 

d. Mewujudkan sistem rekrutmen pegawai yang transparan dan obyektif 

untuk memperoleh CPNS yang berkualitas; 

e. Melakukan penataan ulang penempatan PNS khusunya yang belum 

sesuai antara jabatan dan kompetensinya; 

f. Meningkatkan mutu pelayanan bidang kepegawaian; 

g. Pengelolaan data yang tertib dan dinamis melalui pengembangan sistem 

informasi kepegawaian yang terintegrasi. 

 

 

 

 


