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BAB II 

RENCANA STRATEGIS 

 

2.1 Visi 

Visi Kota Depok Tahun 2016-2021, yaitu Kota Depok yang Unggul, 

Nyaman dan Religius. Penjabaran Visi tersebut adalah: 

UNGGUL: Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, 

memiliki sumberdaya manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yag 

bertumpu pada ketahanan keluarga. 

NYAMAN: Terciptanya kondisi ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis 

berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan masyarakat. 

RELIGIUS: Terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama 

bagi masing-masing pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketakwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlak, moral dan etika serta 

berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.   

            

2.2 Misi 

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka  ditetapkanlah misi sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang profesional dan transparan. 

2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang religius, kreatif dan berdaya saing. 

3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan. 

4. Membangun Infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan 

dan ramah keluarga. 

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan 

menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup 

berbangsa dan bernegara.  

Dari ke 5 Misi tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan 

Pariwisata berkewajiban menjalankan Misi yang ke 1, 2 dan 3. 

 

 

2.3 Tujuan dan Indikator Tujuan 

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkanlah tujuan sebagai 

berikut : 
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 ■ Misi Pertama: “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan  

     Transparan”. 

  Tujuan misi pertama  adalah  Meningkatkan kualitas pelayanan 

   Indikator Tujuan: Persentase kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan  

   Pariwisata.  

          ■ Misi Kedua: “Mengembangkan sumber daya manusia yang   kreatif dan berdaya  

              saing”’. 

  Tujuan misi kedua adalah sebagai berikut:  

1.  Terwujudnya Organisasi dan komunitas pemuda yang berkualitas. 

       Indikator Tujuan: Jumlah sumberdaya manusia yang berkompeten di bidang  

       kepemudaan, olahraga dan seni budaya. 

  2.  Meningkatkan budaya olahraga masyarakat dan potensi prestasi olahraga 

       Indikator Tujuan:  Jumlah prestasi olahraga  

  3.  Meningkatkan pengembangan seni dan budaya Depok 

       Indikator Tujuan:  Jumlah seni dan budaya lokal 

 ■  Misi Ketiga:“Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan”        

    Tujuan Misi Ketiga  adalah  Mewujudkan pariwisata yang mampu meningkatkan 

       laju perekonomian. 

      Indikator tujuan:  Berkembangnya pariwisata di Kota Depok 

 

2.4    Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran 

Dalam rangka mewujudkan hasil yang akan dicapai secara nyata melalui 

rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari 

tujuan visi tersebut, maka ditetapkanlah sasaran sebagai berikut : 

    Sasaran Misi pertama adalah: Meningkatkan kualitas managemen pemerintahan 

dan 

                 pelayanan publik 

        Indikator Kinerja Sasaran misi pertama adalah:  Predikat SAKIP 

 Sasaran Misi Kedua adalah sebagai berikut: 

1. Berkembangnya organisasi dan komunitas pemuda yang kreatif dan mandiri.     

Indikator sasaran:  Persentase Organisasi dan Komunitas pemuda yang kreatif 

dan mandiri    

2.  Meningkatkan potensi prestasi olah raga 

        Indikator sasaran:  Jumlah potensi prestasi cabang olahraga (cabor)  
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3.  Dilestarikannya seni dan budaya  

     Indikator sasaran:  Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan 

 Sasaran Misi Ketiga adalah Meningkatkan destinasi pariwisata dalam 

peningkatan kontribusi PDRB. 

Indikator sasaran:  Kontribusi PDRB Pariwisata.  

2.5 Kebijakan dan Program 

Kebijakan dan Program merupakan rumusan perencanaan komprehensif 

mengenai bagaimana Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Depok mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA secara 

efektif dan efisien. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Depok telah merumuskan kebijakan dan program sebagai berikut : 

   ■  Misi Pertama: “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang  Profesional  

        dan Transparan” dengan Kebijakan yang akan  dilaksanakan adalah 

        Peningkatan  akuntabilitas penyelenggaraan  pemerintah, melalui Program: 

 a.  Peningkatan administrasi perkantoran 

 b.  Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

 c.  Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

d.   Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan  

   ■  Misi Kedua:  “Mengembangkan SDM yang kreatif dan berdaya saing”,    

        dengan Kebijakan  sebagai berikut: 

      Urusan Kepemudaan: 

        a. Peningkatan   potensi  pemuda  dalam  kewirausahaan,  kepeloporan  dan 

kepemimpinan. 

        b.  Pengembangan kreatifitas pemuda melalui organisasi dan komunitas pemuda 

Kebijakan dilaksanakan melalui program: Pembinaan Organisasi dan Komunitas 

Pemuda. 

 

        Urusan Keolahragaan: 

         a.  Melakukan pembinaan atlet secara berjenjang dan berkesinambungan 

         b.  Peningkatan sarana dan prasarana olahraga masyarakat 

         c.  Peningkatan prestasi olahraga 
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         f. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan olahraga di masyarakat sebagai upaya              

membudayakan dan memotivasi olahraga di masyarakat. 

      Kebijakannya melalui program: 

         a.  Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga 

         b.  Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga 

 

        Urusan Kebudayaan: 

        a.  Pengembangan seni, budaya dan kreatifitas masyarakat 

        b.  Peningkatan peran pelaku seni dan pelestarian seni 

        c.  Peningkatan pengelolaan dan perlindungan cagar budaya. 

        Kebijakannya melalui program: 

a. Pengembangan Pusat kreasi rakyat dan pusat budaya kreatif 

b. Pengembangan seni dan pelestarian budaya 

c. Pengelolaan dan Perlindungan Cagar Budaya 

■  Misi Ketiga: “Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan 

Berkeadilan”, dengan Kebijakan sebagai berikut: 

a.  Pengembangan destinasi wisata alam (setu dan sungai), wisata seni/budaya,  

     wisata religi, wisata kuliner. 

b.  Pengembangan infrastruktur pariwisata unggulan 

c.  Pembinaan terhadap usaha/sarana pariwisata (perhotelan dan kuliner)  

d.  Meningkatkan partisipasi kelompok sadar wisata dalam pengembangan  

     kepariwisataan Kota Depok. 

Kebijakan dilaksanakan melalui pelaksanaan program: 

1.  Pengembangan Obyek Wisata Unggulan. 

2.  Pengembangan Pariwisata. 

 


