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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,  

STRATEGI DAN KEBIJAKAN  

 

 

4.1. Visi dan Misi  
 

4.1.1. VISI 

Visi adalah rumusan umum kondisi masa depan mengenai keadaan yang ingin 

dicapai pada akhir periode perencanaan. Oleh sebab itu, dengan 

mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang 

ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam 

masyarakat, maka Visi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Depok sama dengan  Visi  Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021 yang hendak 

dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah kota Depok 

yaitu: 

 
“Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius” 

 
Kota Depok didefinisikan sebagai: 

Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota depok dan semua warganya 

yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas yang sudah ditentukan 

sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 1999 tentang pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon. 

UNGGUL didefinisikan sebagai: 

Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan public,  

memiliki sumberdaya manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang 

bertumpu pada ketahanan keluarga. 

NYAMAN didefinisikan sebagai:  

Terciptanya kondisi ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan 

lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan masyarakat. 

RELIGIUS didefinisikan sebagai:  

Terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi 

masing-masing pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada 

Tuhan Ynag Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlak, moral dan etika serta 

berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945. 
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     4.1.2.  MISI 

 
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya akan dilaksanakan untuk 

mewujudkan visi.  Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, Dinas 

Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok mengacu pada Misi 

Kota Depok yang ke 1, 2 dan 3.  Adapun Misi Kota Depok secara keseluruhan 

adalah sebagai berikut: 

1.  Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan. 

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang religious, kreatif dan berdaya 

saing. 

3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan berbasis 

industri ekonomi kreatif. 

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. 

 
    Misi Pertama, Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan transparan 

bertujuan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menjalankan fungsi 

birokrasi yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan 

memanfaatkan Teknologi dan Informasi secara optimal yang mendorong 

pelayanan publik yang inovatif dan berkeadilan serta nyaman dan ramah. 

 
 Misi Kedua, Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul, tangguh dan 

berkualitas baik secara fisik dan mental sehingga akan berdampak positif tidak 

hanya terhadap peningkatan kemandirian dan daya saing, namun juga dalam 

mendukung pembangunan Kota Depok. Peningkatan pembangunan kualitas 

Sumber Daya Manusia melalui sistem pendidikan yang baik dan bermutu melalui 

penataan sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan 

kualitas pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia 

kerja, berorientasi pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh Kota Depok. 

 
 Misi Ketiga, Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan 

dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga 

kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan 

UMKM, meningkatkan kualitas UMKM menjadi UMKM yang mandiri dan 



Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata  2016 – 2021 Hal. 61 

memiliki daya saing, meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan 

sistem pembiayaan yang terpadu. 

 
Misi Keempat, Mewujudkan Kota Depok yang Nyaman melalui 

perencanaan tata ruang dan membangun infrastruktur serta ruang publik yang 

merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga. Bertujuan untuk 

mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh Warga Kota Depok melalui 

pembangunan dan penataan infrastruktur yang berkualitas dan ramah bagi lansia 

dan anak-anak dalam upaya mewujudkan Depok Kota Ramah Lansia dan Ramah 

Anak serta dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pembangunan 

berlandaskan daya tampung dan daya dukung lingkungan. 

 
Misi Kelima, Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan 

nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan 

kesadaran hidup berbangsa dan bernegara melalui penguatan peran agama dalam 

kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan 

kepribadian bangsa (character building). Pembinaan dan pengembangan 

masyarakat terutama generasi muda sebagai penopang utama dalam roda 

pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan 

generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga terbentuk 

karakteristik generasi muda yang mampu berkonstribusi dan memenangkan 

persaingan global. 

 

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan 

dan Pariwisata 
 
Tujuan adalah pernyataan tentang hal–hal yang perlu dilakukan untuk 

mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu 

strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan ditetapkan mengacu kepada 

pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu–isu dan analisis strategik serta 

kemampuan sumber daya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan 

selama kurun Renstra Dinas  Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yaitu 

antara Tahun 2016–2021. Ketersediaan tujuan ini akan mengarahkan perumusan 

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.  

Sementara itu, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat 

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dalam sasaran 
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dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian 

sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap 

indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian/target masing masing.  

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan 

secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana 

strategis. 

Setelah mempertimbangkan rumusan visi dan misi serta isu – isu strategis 

yang ada, maka tujuan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Depok Tahun 2016 – 2021 adalah:  

1. Meningkatkan kualitas pelayanan 

2. Terwujudnya pemuda dan komunitas pemuda yang berkualitas  

3. Meningkatkan budaya olahraga masyarakat dan prestasi olahraga 

4. Meningkatkan pengembangan seni dan budaya Depok 

5. Mewujudkan pariwisata yang mampu meningkatkan laju perekonomian 

 Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan sasaran-sasaran 

strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dann Pariwisata Kota Depok 

Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:  

 1.  Meningkatkan kualitas managemen  pemerintahan dan pelayanan publik 

2. Berkembangnya potensi pemuda dan komunitas pemuda yang kreatif dan 

mandiri 

 3.  Meningkatkan potensi prestasi olah raga 

4.  Dilestarikannya seni dan budaya lokal 

5.  Meningkatkan destinasi pariwisata dalam peningkatan kontribusi PDRB. 

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Depok Tahun 2016 – 2021 secara sistematis dapat dilihat 

pada Tabel 4.1  

Tabel 4.1 

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN 

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- 

2019 2020 2021 

1. Meningkatkan 

kualitas 

pelayanan  

Meningkatkan 

kualitas managemen  

pemerintahan dalam 

pelayanan publik  

 

 

Predikat  SAKIP 

 

BB 

 

BB 

 

A 
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NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR 

SASARAN 

TARGET KINERJA PADA 

TAHUN KE- 

2019 2020 2021 

2. Terwujudnya 

Organisasi dan 

komunitas 

pemuda yang  

berkualitas 

Berkembangnya 

organisasi dan 

komunitas pemuda 

yang kreatif dan 

mandiri 

Persentase 

Organisasi dan 

Komunitas pemuda 

yang kreatif dan 

mandiri 

83 % 93% 100% 

3. 

 

 

Meningkatkan 

budaya olahraga 

masyarakat dan 

potensi prestasi 

olahraga 

Meningkatkan 

potensi prestasi olah 

raga  

Jumlah potensi 

prestasi cabang 

olahraga (cabor)  

 

 

15 

cabor 

 

15 

cabor 

 

16 

cabor 

4. Meningkatkan 

pengembangan 

seni dan budaya 

Depok 

Dilestarikannya seni 

dan budaya lokal 

 

Jumlah seni dan 

budaya yang 

dilestarikan 

 

35 jenis 

 

40 jenis 

 

40 jenis 

5. Mewujudkan 

pariwisata yang 

mampu 

meningkatkan 

laju 

perekonomian  

Meningkatkan 

destinasi pariwisata 

dalam peningkatan 

kontribusi PDRB 

Kontribusi PDRB 

Pariwisata 

0,07% 0,08% 0,09% 

 

 

4.3.  SRATEGI DAN KEBIJAKAN  

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran 

akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan 

kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk 

melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan 

sasaran. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan dirancang strategi yang akan 

dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata secara 

konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi yang akan 

dilaksanakan tersebut harus berpedoman kepada strategi dalam RPJMD Kota 

Depok.  

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di 

atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi, yaitu: 

 

A. Tujuan 1 (satu): Meningkatkan kualitas pelayanan, mempunyai 1 sasaran 

yaitu: meningkatkan kualitas managemen pemerintahan dalam pelayanan 

publik. Strategi yang akan dilakukan adalah meningkatkan kualitas 
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penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan yang dilaksanakan adalah  

Peningkatan akuntabilitas  penyelenggaraan pemerintahan.  

 

B. Tujuan  2   (dua) :  Terwujudnya   organisasi   dan   komunitas   pemuda  

yang berkualitas. 

Sasaran yang ingin dicapai yaitu berkembangnya organisasi dan komunitas 

pemuda yang kreatif dan mandiri. Strategi yang dilaksanakan  dengan cara 

meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan. Kebijakan yang 

diambil adalah:  

a. Peningkatan   potensi  pemuda  dalam  kewirausahaan,  kepeloporan  dan 

kepemimpinan 

b. Pengembangan  kreatifitas  pemuda  melalui  organisasi dan komunitas 

pemuda. 

 

C.  Tujuan 3 (tiga): Meningkatkan budaya olahraga masyarakat dan potensi 

prestasi olahraga. 

 Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan potensi prestasi olahraga  

dengan  strategi yang dilakukan yaitu 

1. Meningkatkan kualitas pembinaan atlet. Kebijakan yang dilakukan yaitu  

adalah 

-  Melakukan pembinaan atlet secara berjenjang dan berkesinambungan 

-  Peningkatan prestasi olahraga 

- Menyelenggarakan kegiatan-kegiaan olahraga di masyarakat sebagai 

upaya membudayakan dan memotivasi olahraga di masyarakat 

   2.  Meningkatkan akses, partisipasi serta menumbuhkan budaya masyarakat 

untuk berolahraga dan berprestasi dibidang olahraga. Adapun kebijakan 

yang akan dilaksanakan adalah Peningkatan sarana dan prasarana 

olahraga masyarakat 

 

D.  Tujuan 4 (empat): Meningkatkan pengembangan seni dan budaya Depok. 

 Sasaran yang ingin dicapai adalah dilestarikannya seni dan budaya lokal.     

 Adapun strategi yang dilaksanakan ada 2 yaitu :  

 1.  Meningkatkan seni, budaya dan kreatifitas masyarakat.  

Arah Kebijakan yang akan dijalankan adalah Pengembangan seni, budaya 

dan kreatifitas masyarakat. 
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     2.  Melestarikan situs/cagar budaya. 

          Arah Kebijakan yang akan diambil adalah Peningkatan pengelolaan dan  

                     perlindungan cagar budaya. 

 

 E.  Tujuan ke-5 (lima): Mewujudkan pariwisata yang mampu meningkatkan laju  

                  Perekonomian.  Sasarannya adalah meningkatkan destinasi pariwisata dalam  

                  peningkatan kontribusi PDRB.  Adapun strategi yang dilaksanakan yaitu: 

Mengembangkan objek pariwisata unggulan dan meningkatkan kualitas 

sarana pendukungnya. Dengan kebijakan yang akan diambil berupa: 

- Pengembangan destinasi wisata alam (setu dan sungai), wisata seni/ 

budaya, wisata religi, wisata kuliner. 

- Pengembangan infrastruktur pariwisata unggulan. 

- Pembinaan terhadap usaha/sarana pariwisata (perhotelan dan kuliner) 

- Meningkatkan partisipasi kelompok sadar wisata dalam pengembangan 

kepariwisataan Kota Depok. 

 

Keterkaitan anatara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Strategi dan 

Kebjakan sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat digambarkan dalam tabel 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.2. 

KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,  

STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

No. VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI  ARAH KEBIJAKAN 

1. Kota 

Depok 

yang 

Unggul, 

Nyaman 

dan 

Religius 

1.  Meningkatkan 

Kualitas Pelayanan 

Publik yang Profesional 

dan Transparan 

Meningkatkan 

kualitas pelayanan 

Meningkatkan kualitas 

managemen  

pemerintahan dalam 

pelayanan publik 

Meningkatkan kualitas  

penyelenggaraan 

pemerintahan  

 

Peningkatan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan  

2. Mengembangkan 

Sumber Daya Manusia 

yang Kreatif dan 

Berdaya saing 

Terwujudnya Organisasi 

dan komunitas pemuda 

yang berkualitas 

Berkembangnya 

organisasi dan komunitas 

pemuda yang kreatif dan 

mandiri 

Meningkatkan partisipasi 

pemuda dalam 

pembangunan 

Peningkatan potensi pemuda dalam 

kewirausahaan, kepeloporan dan 

kepemimpinan 

Pengembangan kreatifitas pemuda 

melalui organisasi dan komunitas 

pemuda 

 

Meningkatkan budaya 

olahraga masyarakat dan 

potensi prestasi olahraga 

Meningkatkan potensi 

prestasi olahraga  

Meningkatkan kualitas 

pembinaan atlet 

Melakukan pembinaan atlet secara 

berjenjang dan berkesinambungan 

 

Peningkatan prestasi olahraga 

 

Menyelenggarakan kegiatan-

kegiatan olahraga di masyarakat 

sebagai upaya membudayakan dan 

memotivasi olahraga di masyarakat. 
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No. VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

     Meningkatkan akses, 

partisipasi serta 

menumbuhkan budaya 

masyarakat untuk 

berolahraga dan 

berprestasi di bidang 

olahraga 

Meningkatkan sarana dan prasarana 

olahraga masyarakat 

Meningkatkan 

pengembangan seni 

dan budaya Depok 

Dilestarikannya seni dan 

budaya lokal 

 

Meningkatkan seni, 

budaya dan kreatifitas 

masyarakat. 

Pengembangan seni, budaya dan 

kreatifitas masyarakat 

Melestarikan situs/cagar 

budaya 

Peningkatan pengelolaan dan 

perlindungan cagar budaya. 

3. Mengembangkan 

ekonomi lokal yang 

mandiri, kokoh dan 

berkeadilan  

Mewujudkan 

pariwisata yang mampu 

meningkatkan laju 

perekonomian 

Meningkatkan destinasi 

pariwisata dalam 

peningkatan kontribusi 

PDRB 

Mengembangkan objek 

pariwisata unggulan dan 

meningkatkan kualitas 

sarana pendukungnya 

Pengembangan destinasi wisata 

alam (setu dan sungai), wisata seni/ 

budaya, wisata religi, wisata 

kuliner. 

Pengembangan infrastruktur 

pariwisata unggulan 

Pembinaan terhadap usaha/sarana 

pariwisata (perhotelan dan kuliner) 

Meningkatkan partisipasi kelompok 

sadar wisata dalam pengembangan 

kepariwisataan Kota Depok. 

 


