
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

1. Visi dan  Misi 

a. Visi 

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura akan diarahkan dan  apa yang akan 

dicapai maupun diperoleh. Sejalan dengan visi kabupaten Jayapura 2017 – 2022  

yaitu ” Kabupaten Jayapura Berkualias, Sejahtera dan Ramah”, maka untuk 

terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura dalam 

upaya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan kepada pimpinan dan anggota 

DPRD Kabupaten Jayapura, maka ditetapkan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten 

Jayapura, tahun 2017 - 2022 sebagai berikut : ”Terdepan dalam Mewujudkan 

Pelayanan Prima terhadap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Jayapura”. 

 

Makna Visi di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Terdepan 

Dimaksudkan sebagai cara pandang jauh kedepan yang di dalamnya 

mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana organisasi SKPD ini 

diarahkan, sehingga dengan Visi yang tepat Sekretariat DPRD Kabupaten 

Jayapura mampu memberikan pelayanan administrasi kepada Pimpinan dan 

Anggota DPRD Kabupaten Jayapura, sehingga dapat diharapkan untuk 

mendorong peningkatan kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, 

fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagai fungsi utama lembaga legislatif. 

2) Pelayanan Prima 

Dimaksudkan sebagai upaya yang perlu diwujudkan sebagai dukungan utama 

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan ketiga fungsi utama, 

sehingga memberikan hasil kerja yang optimal sebagai lembaga legislatif yang 

menjadi mitra utama dan sejajar dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam 

menjalankan aktifitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat di Kabupaten Jayapura. 

 



 

b. Misi 

Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura  sebagai 

tugas utama yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai Visi yang telah 

ditetapkan bersama dengan memperhatikan kepentingan seluruh komponen dan 

pihak yang terkait dengan organisasi. Ada beberapa Misi yang telah dirumuskan 

sebagai upaya untuk mewujudkan pencapaian Visi  antara lain adalah sebagai berikut 

: 

1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan untuk mewujudkan pelayanan 

prima. 

2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur agar lebih efektif, handal dan 

profesional. 

3) Mengembangkan tata nilai budaya, etika dan estetika untuk mewujudkan 

pelayanan prima. 

4) Mewujudkan hubungan kerjasama internal dan eksternal untuk tercapainya iklim 

kerja yang kondusif. 

5) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka tercainya 

pelayanan prima. 

6) Meningkatkan disiplin, etos kerja dan motifasi kerja. 

 

2. Tujuan 

Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi tentang hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk mencapai misi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan 

Strategis Sekretariat DPRD mengacu pada RPJMD Kabupaten Jayapura pada Tujuan 5 

“Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan”. Perumusan tujuan yang harus 

dicapai selama satu tahun oleh Sekretariat Dewan Kabupaten Jayapura selanjutnya 

dijabarkan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai berikut: 

1. Tersusunnya Rencana Kerja Setiap Alat Kelengkapan DPRD. 

2. Tercapainya Fungsi Legislasi dan Fungsi Anggaran DPRD. 

3. Terwujudnya tata kelola Organisasi yang Akuntable dan Profesional. 

 



3. Sasaran  

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dicapai oleh organisasi 

Sekretariat DPRD dalam setahun. Setelah diketahui tujuan yang akan dicapai maka 

ditentukan sasaran organisasi. Proses tercapainya sasaran sangat tergantung dari 

keberhasilan kegiatan dan bentuk kuantitas dapat diukur. Sasaran adalah salah 

satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat 

pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal 

tersebut sasaran jangka menengah Sekretariat Dewan Kabupaten Jayapura yang 

telah dirumuskan dalam RPJMD adalah “Meningkatkan  kualitas 

penyelenggaraan pemerintahan”. Sehingga sasaran yang tetapkan oleh Setwan 

adalah: 

1. Tercapainya Keteraturan Kerja/Kegiatan Alat-alat Kelengkapan DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

2. Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah 

3. Meningkatnya Fasilitasi fungsi pengawasan Dan fungsi anggaran DPRD. 

4. Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD.. 

 
Tabel 2.2 

TUJUAN DAN SASARAN  

Tujuan Sasaran 

Tersusunnya Rencana Kerja 
Setiap Alat Kelengkapan DPRD 

Tercapainya Keteraturan 
Kerja/Kegiatan Alat-alat 
Kelengkapan DPRD 

Tercapainya Fungsi Legislasi dan 
Fungsi Anggaran DPRD 

Meningkatnya fasilitasi fungsi 
Pembentukan Peraturan Daerah 

Meningkatnya Fasilitasi fungsi 
pengawasan dan fungsi anggaran 
DPRD 

Terwujudnya tata kelola 
Organisasi yang Akuntable dan 
Profesional 

Meningkatnya Tata Kelola 
Organisasi yang Akuntabel dan 
Profesional 

 

 

 


