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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan 

       Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan 

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan 

dalam serangkaian kebijakan.  Rumusan strategi menunjukkan upaya 

OPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. 

Strategi  adalah cara/langkah-langkah yang berisikan kebijakan dan 

program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Bupati yang 

tertuang dalam RPJMD tahun 2017-2022. 

Arah Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Perangkat 

daerah untuk mencapai tujuan.  Kebijakan adalah pedoman yang wajib 

dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang 

dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. 

Strategi dan Arah Kebijakan  Dinas ARPUS Kabupaten Pati Tahun 

2017-2022 tertuang dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 5.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

VISI          :  “MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN 

PELAYANAN PUBLIK" 
MISI 4      :  Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan 

mengutamakan pelayanan publik. 
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Terwujudnya 

pemerintahan 

yang bersih, 

akuntabel 

melalui 

pengelolaan 

dokumen/arsip 

daerah 

Meningkatkan 

digitalisasi dan 

akses 

masyarakat 

terhadap 

dokumen/arsip 

daerah 

Meningkatkan 

perbaikan system 

informasi kearsipan 

 

 

 

- Pembangunan data 

base informasi 
kearsipan  

 

 
 

  Meningkatkan 

penyelamatan dan 

pelestarian 

dokumen/arsip 

daerah 

Pendataan dan 

penataan 

dokumen/arsip daerah  

Penduplikasian 

dokumen/arsip daerah 

dalam bentuk 

informatika 
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  Meningkatkan 

dokumen/arsip 

daerah yang 

terpelihara dari 

kerusakan 

 

Pemeliharan rutin / 

berkala arsip daerah  

  Meningkatkan 

layanan informasi 

kearsipan daerah 

Penyusunan dan 

penerbitan naskah 

sumber arsip 

Penyediaan sarana 

layanan informasi 

kearsipan 

Sosialisasi/penyuluhan 

kearsipan di 

lingkungan 

pemerintah/swasta 

Meningkatnya 

kualitas SDM 

dan 

pemerataan 

akses 

pendidikan 

melalui 

peningaktan 

pelayanan 

perpustakaan  

Meningkatnya 

minat baca 

masyarakat 

Kabupaten Pati 

Meningkatkan 

budaya baca 

masyarakat 

Kabupaten Pati 

Pemasyarakatan minat 

dan kebiasaan 

membaca untuk 

mendukung 

terwujudnya 

masyarakat pembelajar 

Supervisi, pembinaan 

dan stimulasi pada 

perpustakaan umum, 

khusus, sekolah dan 

masyarakat 

Publikasi dan 

sosialisasi minat dan 

budaya baca 

Penyediaan bahan 

pustaka perpustakaan 

umum daerah 

 

 

 

Berdasar pada permasalahan permasalahan yang dihadapi PD. Dan 

dilihat dari isu strategi pelayanan PD. Dinas ARPUS menentukan strategi dan 

arah kebijakan yang akan dilaksanakan guna menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dapat dilihat pada tabel 5.1. 
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