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BAB  V 

STRATEGI  DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

 

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif 

untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang 

diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan 

dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah  

untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah  yang 

selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas 

dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah 

Perangkat Daerah  Kecamatan Gedongtengen menunjukkan bagaimana cara 

Perangkat Daerah  Kecamatan Gedongtengen mencapai tujuan, sasaran jangka 

menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang 

menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Gedongtengen. 

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi 

yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah  

Kecamatan Gedongtengen mencakup penentuan kebijakan, program dan 

kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah 

disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan 

pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran 

dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, 

tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah 

daerah dan atau dalam lingup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ 

langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan 

dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya. 
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Tabel 5.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan  
  masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan 
 

Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat 
 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan 

perkembangan 

pembangunan Kecamatan 

Gedongtengen 

Tingkat perkembangan 

pembangunan Kecamatan 

Gedongtengen meningkat 

Peningkatan Pelayanan dan pemberdayaan 

masyarakat  berbasis kewilayahan 

Kecamatan Gedongtengen 

a. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan 

Pemerintahan, Ketentraman dan 

Ketertiban 

b. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan 

Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 

Masyarakat 

c. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan 

Pembangunan Wilayah dan Pembinaan 

Perekonomian Masyarakat 

d. Meningkatkan Pembinaan Sosial dan 

Budaya Masyarakat 

 

 


