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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN  

 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Tujuan perangkat daerah adalah penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan visi dan misi Bupati Pati tahun 2017-2022 yang menunjukkan 

hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan 

memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan 

suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dimasa datang namun 

tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Kabupaten Pati, Provinsi 

Jawa Tengah danNasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2017-2021 merupakan penjabaran dari 8 (misi) Bupati terpilih.  

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai 

secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik 

dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang 

akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun mendatang.   

Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Juwana yaitu : 

1. Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan 

bermartabat di wilayah Kecamatan;  dengan sasaran : meningkatnya peran 

serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban 

2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan 

kemasyarakatan di wilayah kecamatan Juwana; dengan sasaran : 

a. Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam 

pembangunan; 

b. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat; 

c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencaaan 

pembangunan. 

3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan 

mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah 

kecamatan; dengan sasaran : 

a. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi 

kependudukan di kecamatan; 

b. Terrpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan; 

c. Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa. 
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Lebih jelasnya mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  

Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati  ke depan tercantum dalam Tabel IV.1 di 

bawah ini. 

Tabel IV.1 
 

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT 
DAERAH KECAMATAN JUWANA 

               Indikator Target Kinerja Tujuan/Sasaran 

No. Tujuan Sasaran Tujuan/Sasaran pada Tahun ke- 

        1 2 3 4 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Terwujudnya 

masyarakat 

yang tertib, 

memiliki 

kepedulian 
sosial dan 

bermartabat di 

wilayah 

Kecamatan  

  Angka 

Kriminalitas 

5 4 3 2,5 2 

    Meningkatnya 

peran serta 

masyarakat 
dalam 

menjaga 

ketentraman 

dan ketertiban 

Persentase pos 

kamling aktif 

35 36 37 38 39 

   Persentase 

anggota linmas 

aktif 

98% 98% 98% 98% 98% 

2 Meningkatnya 

keberdayaan 

masyarakat 

melalui upaya 

pembinaan 

kemasyarakata
n di wilayah 

kecamatan 

Juwana 

  Persentase 

lembaga 

kemasyarakatan 

yang berprestasi 

45% 46% 47% 48% 49% 

      Persentase 

bantuan sosial 

yang disalurkan 
kepada 

masyarakat 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

      Persentase 

usulan 

masyarakat 

yang masuk 

dalam APBD 
Kabupaten 

6% 8% 9% 10% 11% 

    Meningkatnya 

peran serta 

lembaga 

kemasyarakat

an dalam 
pembangunan 

Persentase 

lembaga 

kemasyarakatan 

aktif 

63% 67% 73% 77% 80% 
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    Terlaksananya 

penyaluran 
bantuan 

kepada 

masyarakat 

Persentase total 

ketercapaian 
penyaluran 

bantuan kepada 

masyarakat 

(rastra, PKH 

dan bantuan 
keagamaan) 

dalam upaya 

mendukung 

penanggulangan 

kemiskinan. 

  100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

    Meningkatnya 

peran serta 
masyarakat 

dalam 

perencanaan 

pembangunan 

Persentase 

usulan 
masyarakat 

yang masuk di 

Musrenbang 

Kabupaten 

42% 44% 46% 48% 50% 

3 Terwujudnya 

pemerintahan 
yang bersih 

dan akuntabel 

dengan 

mengedepanka

n pelayanan 

langsung 
kepada 

masyarakat di 

wilayah 

kecamatan 

  Indek Kepuasan 

Masyarakat 
Kecamatan 

3,3 3,3 3,3 3,4% 3,4% 

      Persentase 

Realisasi 
Capaian 

RKPDes 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

    Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

perijinan dan 

administrasi 
kependuduka

n di  

kecamatan 

Persentase 

pelayanan 

administrasi 

kependudukan 

tepat waktu 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

      Persentase 

pelayanan 

perijinan tepat 
waktu 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

    Terpenuhinya 

kebutuhan 

data untuk 

mendukung 

penyelenggara

an 
pemerintahan 

dan 

pembangunan 

Persentase 

keterisian data 

monografi dan 

profil 

kecamatan 

75% 80% 85% 90% 95% 

    Terwujudnya 

tertib 

administrasi 
pelaporan 

keuangan 

desa 

Persentase desa 

yang 

administrasi 
pengelolaan 

keuangan yang 

tertib 

84% 86% 87% 89% 90% 

 

 

 


