BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5
(lima) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat DPRD Kabupaten Pati telah
menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan
kemampuan

yang

dimiliki,

serta

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

keberhasilan pencapaiannya.
Tujuan mengacu kepada isu-isu strategis yang menunjukan suatu
kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang, tujuan yang akan
dicapai dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD pada tahun 2017 s/d
2022, adalah : “Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan
SDM yang berkompeten”.
Adapun Program yang akan dilakukan untuk mendukung strategi
dalam mencapai tujuan dimaksud adalah:
a. Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
b. Penataan Peraturan Perundang-undangan.
4.2 SASARAN
Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pati

merupakan penjabaran

dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara
periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya
diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan
pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan
strategi yang tepat.
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Sasaran yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati
baik dalam pencapaian tata kelola tugas-tugas kesekretariatan dan
fungsinya pada fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD
Kabupaten Pati, maka sasaran yang ditetapkan adalah : “Meningkatnya
kinerja DPRD Kabupaten Pati guna mewujudkan pemerintahan yang
bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten”.
Disamping itu guna mengimplementasikan peran dan fungsi
lembaga perwakilan rakyat di daerah, sasaran yang hendak dicapai dalam
mewujudkan kualitas kehidupan demokrasi di Kabupaten Pati sbb:
1.Tertatanya kehidupan baik suprastruktur politik maupun insfrastruktur
politik di daerah yang kapable, kredible dan memiliki kepekaan yang
tinggi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepemimpinan
rakyat di daerah.
2.Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan transparan dalam
rangka penegakan kedaulatan rakyat di segala aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh karena itu perlu adanya
program penguatan kesadaran politik masyarakat dalam kehidupan
berdemokratis.
3. Terbangunnya budaya politik yang berlandaskan pada etika politik dan
morallitas yang menjunjung tinggi adanya perbedaan kebenaran dan
keadilan. Dan Terbangunnya dinamika dan iklim politik di daerah yang
sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Tujuan, sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pati
tercermin dalam Tabel 4.1 dibawah ini :
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Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PATI

No
1
1.

Tujuan
2
Terwujudnya
Pemerintahan
yang bersih,
akuntabel dan
SDM yang
berkompeten

Sasaran
3

Meningkatnya
kinerja DPRD guna
mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih, akuntabel
dan SDM yang
berkompeten

Indikator Tujuan/sasaran
4
1. Persentase kinerja DPRD yang dipublikasikan

1. Peningkatan persentase fungsi legislasi,
2. Peningkatan persentase fungsi Anggaran
3. Peningkatan persentase fungsi Pengawasan

Target Kinerja Tujuan/sasaran pada tahun
ke1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
90%

90%

100%

100%

100 %

90%

90%

100%

100%

100%

90%

95%

95%

100%

100%

85%

90%

95%

100%

100%
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