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3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN 

WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH 

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana 

suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat 

eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu 

organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan 

membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. 

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan permendagri 

Nomor 86 tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan 

yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. 

Visi Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Bogor tahun 2013-2018 adalah “TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR 

TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN“. 

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor di atas 

adalah: 

1. Kabupaten Bogor adalah batas administrasi Kabupaten Bogor di 

Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya berkumpul sejumlah manusia 

atau masyarakat dala arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu 

kebudayaan yang mereka anggap sama. 

2. Termaju adalah bahwa perolehan pembangunan Kabupaten Bogor 

memiliki laju yang massif. Bisa menandingi laju pencapaian  

pembangunan di Tingkat Jawa Barat maupun Nasional. 

3. Nyaman adalah Kabupaten Bogor dapat menjadi Kabupaten yang 

nyaman untuk beraktivitas, nyaman sebagai tempat hunian, dan 

ramah untuk berinvestasi. 

4. Berkeadaban adalah masyarakat Kabupaten Bogor senantiasa 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan melestarikan budaya. 

Menjadi parameter di Indonesia sebagai wilayah yang mampu 

menjadi simbol masyarakat Indonesia yang ramah, toleran dan 

berakhlakul karimah.  

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. 

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan 
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pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan 

mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.  Misi suatu instansi harus jelas dan 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan 

kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan 

menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan 

umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk 

mewujudkan visi. 

Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas dengan tetap 

memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke 

depan, dan memperhitungkan peluan yang dimiliki, maka ditetapkan 5 

(lima) misi sebagai berikut : 

 Misi Pertama :  

Mewujudkan masyarakat yang berkualitas 

 Misi Kedua :  

Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan 

berkelanjutan 

 Misi Ketiga :  

Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik 

 Misi Keempat :  

Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, 

dan berkelanjutan 

 Misi Kelima :  

Mewujudkan kesalehan sosial 
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Tabel 3.2 

Telaah Visi, Misi dan Program KDH/WKDH 

 

No Visi, 

Misi/Program 

Kerja 

KDH/WKDH 

Tupoksi PD Permasalahan Faktor Penghambat 

dan Pendorong 

1 Visi : 

Terwujudnya 

Kabupaten 

Bogor 

Termaju, 

Nyaman dan 

Berkeadaban 

tugas 

penyelenggaraan 

administrasi 

kesekretariatan 

dan keuangan, 

mendukung 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi DPRD, 

serta menyediakan 

dan 

mengoordinasikan 

tenaga ahli yang 

diperlukan oleh 

DPRD dalam 

melaksanakan hak 

dan fungsinya 

sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

(UU No 23 Tahun 

2014) 

Tingkat 

Kepuasan DPRD 

terhadap 

pelayanan 

penyelenggaraan 

Tugas dan 

Fungsi DPRD 

masih belum 

optimal   

Faktor penghambat: 

antara lain SDM, 

Sapras, Metode, 

Anggaran, Pimpinan  

dan Anggota DPRD, 

perubahan 

perundang-

undangan/regulasi 

teknis  

 

Faktor pendorong :  

1. sebagai fasilitator 

kemitraan pemda 

dengan DPRD 

dalam 

penyelenggaraan 

pemerintah daerah 

yang baik 

2. DPRD merupakan 

lembaga legislatif 

daerah yang 

memiliki tiga 

fungsi strategis 

yaitu legislasi, 

anggaran dan 

pengawasan 

2 Misi Ke- 3 : 

Mewujudkan 

tata kelola 

pemerintahan 

daerah yang 

baik 

 

 

 

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor kedududukannya tidak secara 

langsung berada di bawah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dan 

tidak bertanggung jawab langsung juga terhadap pelaksanaan 

tugasnya, namun dari tugas pokok dan fungsinya hampir sama. 
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Tabel 3.3 

Telaah Renstra K/L dan Renstra Sekretariat DPRD 

Provinsi/Kabupaten/Kota 

No Renstra K/L dan 

Renstra Provinsi/ 

Kab/ 

Kota 

Tupoksi PD Permasalahan Faktor 

Penghambat 

dan Pendorong 

1 Renstra Sekretariat 

DPRD Provinsi Jawa 

Barat: 

 

Tujuan : 

Mewujudkan tata 

kelola pemerintahan 

yang baik, keuangan 

daerah yang sehat, 

dan inovasi 

pembiayaan 

pembangunan 

untuk mendorong 

pembangunan Jawa 

Barat 

 

Program : 

Program 

Peningkatan 

kapasitas Lembaga 

Perwakilan Rakyat 

Daerah 

menyelenggarakan 

pelayanan administrasi 

dan pemberian 

dukungan terhadap 

tugas 

dan fungsi DPRD, serta 

menyediakan, dan 

mengkoordinasikan 

Tenaga Ahli sesuai 

dengan kebutuhan DPRD 

dan kemampuan 

keuangan Daerah. 

(Perda Provinsi Jawa Barat 

Nomor 6 tahun 2016) 

Sinkronisasi 

agenda 

pemerintahan 

(antara 

pemerintah dan 

DPRD) belum  

optimal 

Faktor 

Penghambat : 

Lemahnya 

koordinasi dan 

sosialisasi 

 

Faktor 

Pendorong : 

DPRD 

merupakan 

lembaga 

legislatif daerah 

yang memiliki 

tiga fungsi 

strategis yaitu 

legislasi, 

anggaran dan 

pengawasan 

 

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KLHS PADA 

RPJMD 

Sekretariat DPRD dalam pelayanan perangkat daerah tidak 

langsung berkorelasi dengan kebijakan RTRW (Rencana Tata Ruang 

Wilayah) dan hasil KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)  

 

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 

Dalam proses perencanaan, isu-isu strategis merupakan mutlak 

harus ditentukan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis 

dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun 

menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, 
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dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Permendagri nomor 86 

tahun 2017 isu trategis adalah suatu kondisi yang berpotensi menjadi 

masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu 

strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum 

menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah 

daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. 

Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang 

daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat 

menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. 

Isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan 

Sekretariat DPRD yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat 

Daerah (Sekretariat DPRD) dan sudah disepakati dalam pembahasan 

Forum Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut : 

1. SDM masih kurang dari kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan  

penyelenggaraan administrasi kesektretariatan dan keuangan. 

2. Sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan kegiatan masih 

kurang 

3. Seringnya perubahan kebijakan/regulasi dalam aplikasi 

penyelenggaraan kesekretariatan  dan keuangan 

4. Belum optimalnya tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD 

terhadap pelayanan Sekretariat DPRD 


