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Di kantor 

 

 

2.1.    RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 -  2021 

   Rencana merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin 

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan 

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang 

ada atau mungkin timbul.   Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang 

setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, 

Kebijakan, Program dan Kegiatan.  Penyusunan Renstra Dinas pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016-2021 merupakan amanat dari Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional.  Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Depok disusun dari hasil penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 dan telah disesuaikan 

dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Depok.   

 

2.1.1  VISI DAN MISI 

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok 

sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) yang juga mengemban tugas dalam 

mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan, memiliki Visi 

sesuai dengan Visi Kota Depok yaitu: “Mewujudkan Kota Depok yang Unggul, 

Nyaman dan Religius” 

  UNGGUL didefinisikan sebagai: 

             Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik,  

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. 

BAB. II   

PERENCANAAN KINERJA 
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  RELIGIUS didefinisikan sebagai:  

             Terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi 

masing-masing pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan 

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

serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945. 

Berdasarkan Visi tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam Misi Kota 

Depok 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 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. 

 

  Dari kelima Misi Kota Depok diatas, Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, 

mengemban tugas untuk melaksanakan 3 misi, yaitu Misi 1, 2 dan 3. 

Misi Pertama, Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan 

transparan. 

Misi  Kedua,  Mengembangkan sumber daya manusia yang religius, kreatif dan 

berdaya saing. 

Misi Ketiga, Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan 

berbasis industri ekonomi kreatif. 
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2.1.2  TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kota Depok tersebut, 

maka dirumuskan tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program 

Dinas dalam kurun waktu lima tahun ke depan.  

Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan.  Tujuan juga bisa digunakan 

sebagai evaluasi dan pengendalian terhadap misi yang telah di susun.  Sementara 

sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam 

mencapai Tujuan.   

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok untuk kurun waktu 5 tahun pada setiap 

misi Pembangunan Kota Depok Tahun 2016-2021 adaalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1.2 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 

 

MISI I :   Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan 

No. TUJUAN SASARAN STRATEGI  ARAH KEBIJAKAN 

1. Meningkatkan 

kualitas 

pelayanan  

Meningkatkan 

kualitas 

managemen  

pemerintahan 

dalam pelayanan 

publik 

Meningkatkan kualitas  

penyelenggaraan 

pemerintahan  

 

Peningkatan akuntabilitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

MISI II :  Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya saing 

No. TUJUAN SASARAN STRATEGI  ARAH KEBIJAKAN 

1. Meningkatnya 

Sumber Daya 

Manusia yang 

kreatif dan 

berdaya saing  

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 

2. Meningkatkan  

budaya 

olahraga 

masyarakat 

dan prestasi 

olahraga 

Meningkatkan 

potensi prestasi 

olahraga 

Meningkatkan 

kualitas 

pembinaan atlet 

 

Melakukan pembinaan atlet 

secara berjenjang dan 

berkesinabungan 
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No. TUJUAN SASARAN STRATEGI  ARAH KEBIJAKAN 

    Peningkatan prestasi olahraga 

Menyelenggarakan kegiatan 

olahraga di masyarakat 

sebagai upaya 

membudayakan dan 

memotivasi olahraga di 

masyarakat. 

Meningkatkan 

akses, partisipasi 

serta 

menumbuhkan 

budaya 

masyarakat untuk 

berolahraga dan 

berprestasi di 

bidang olahraga 

 

Peningkatan sarana dan 

prasarana olahraga 

masyarakat 

3. Meningkatkan 

pengembangan 

seni dan 

budaya Depok 

Dilestarikannya 

seni dan budaya  

Meningkatkan 

seni, budaya dan 

kreatifitas 

masyarakat 

Pengembangan seni, budaya 

dan kreatifitas masyarakat 

Melestarikan 

situs/cagar budaya 

Peningkatan pengelolaan dan 

perlindungan cagar budaya 

MISI III:   Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan 

1. 

 

 

 

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. 
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 Berdasarkan renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Depok Tahun 2016-2021, telah ditetapkan 5 sasaran strategis dan 5 indikator 

kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian 

sebagai berikut: 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

1. Meningkatkan kualitas 

managemen pemerintahan dalam 

pelayanan publik 

Predikat SAKIP 

2. Berkembangnya organisasi dan 

komunitas pemuda yang kreatif 

dan mandiri 

Persentase Organisasi dan Komunitas 

pemuda yang kreatif dan mandiri 

3. Meningkatkan potensi prestasi 

olah raga 

Jumlah potensi prestasi cabang 

olahraga (cabor)  

 

4. Dilestarikannya seni dan budaya 

lokal  

Jumlah seni dan budaya yang 

dilestarikan 

5. Meningkatkan destinasi 

pariwisata dalam peningkatan 

kontribusi PDRB 

Kontribusi PDRB Pariwisata 

   

 

2.2.   PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 

  Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah;  Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen  yang berisikan penugasan 

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah 

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.  

Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan 

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu 

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja 

yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang 

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat 

kegitan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang telah 
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diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

  Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut: 

1.  Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

     meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; 

2.  Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 

3.  Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran  

     organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 

4.  Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan 

     supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 

5.  Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

  

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Depok Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 

 

 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Meningkatkan kualitas 

management Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik 

Predikat SAKIP BB 

2 Berkembangnya potensi pemuda 

dan komunitas pemuda yang kreatif 

dan mandiri 

Persentase Organisasi dan 

Komunitas pemuda yang 

kreatif dan mandiri 

93% 

3 Meningkatkan potensi prestasi 

olah raga 

Jumlah potensi prestasi 

cabang olahraga (cabor)  
 

15 Cabor  

4 Dilestarikannya seni dan budaya 

lokal 
 

Jumlah seni dan budaya 

yang dilestarikan 

40 jenis  

 

 

5 Meningkatkan destinasi pariwisata 

dalam peningkatan kontribusi 

PDRB 

Kontribusi PDRB 

Pariwisata 

0,08 % 
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Dengan jumlah Anggaran Belanja Langsung Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok Tahun 2020 sebesar Rp. 7.090.777.317,50 

(Tujuh milyar Sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh 

belas koma lima rupiah). 
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