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BAB V 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

Strategi disusun secara optimal untuk mewujudkan 

tujuan yang dirumuskan dan dirancang secara konseptual, 

analitik, idealistik, rasional dan komprehensif, dengan 

menggunakan pendekatan analisis.  

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka 

ditetapkan strategi Kantor Camat Sinjai Timur Kabupaten Sinjai 

sebagai berikut  : 

a. Meningkatkan Administrasi Kecamatan yang Efektif dan 

Efisien, 

b. Mewujudkan pelaporan kecamatan yang akuntabel, 

c. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan urusan 

pemerintahan di kelurahan secara intensif, 

d. Meningkatkan koordinasi terkait pelayanan dan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan secara intensif, 

e. Meningkatkan sarana prasarana dan pemberdayaan 

masayarakat 

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah 

disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang 

berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk 

bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun 

masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam 
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upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang akan 

dijabarkan setiap tahunnya.  

Kebijakan yang baik memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Memberikan petunjuk, prinsip-prinsip, rambu-rambu dan 

signal-signal penting dalam menyusun program dan kegiatan; 

b. Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi yang 

akan dilaksanakan; 

c. Memberikan keyakinan bagi pelaksana terhadap upaya 

implementasi. 

Kebijakan Kantor Camat Sinjai Timur Kabupaten Sinjai 

yang akan ditempuh lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :  

a. Menyusun rencana peningkatan pelayanan perkantoran; 

b. Menyusun rencana peningkatan pelaporan kinerja; 

c. Menyusun rencana peningkatan koordinasi pemerintahan 

kelurahan; 

d. Menyusun rencana peningkatan pelayanan dan koordinasi 

pemerintahan kecamatan; 

e. Menyusun rencana peningkatan sarana prasarana kelurahan 

dan pemberdayaan masyarakat; 

 
Secara lengkap dapat ditampilkan mengenai tujuan, 

sasaran, strategi dan kebijakan Kantor Camat Sinjai Timur tahun 

2018-2023 pada tabel 4.3 berikut ini: 



 

 Rencana Strategis (RENSTRA) 
 Kantor Kecamatan Sinjai Timur Tahun 2018-2023 

BAB V STRATEGI DAN 
ARAH KEBIJAKAN 

 

Tim Penyusun RENSTRA Kantor Kecamatan Sinjai Timur 

Tahun 2018-2023 Hal. 65 
  
 
 

Tabel 4.3. 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kantor Camat Sinjai Timur 

Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 

VISI: Terwujudnya masyarakat Sinjai yang mandiri, berkeadilan dan religius melalui 

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul berdaya saing 

Misi  I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan 

yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan, dan partisipatif. 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Meningkatkan 

Kualitas dan 

Kuantitas 

Pelayanan 

publik di 

Kecamatan 

Sinjai Timur 

1. Terwujudnya 

Peningkatan 

Administrasi Kecamatan 

yang Efektif dan Efisien 

1. Meningkatkan 

Administrasi 

Kecamatan yang 

Efektif dan 

Efisien 

1. Menyusun rencana 

peningkatan pelayanan 

perkantoran 

2. Terwujudnya pelaporan 

kecamatan yang 

akuntabel 

2. Mewujudkan 

pelaporan 

kecamatan yang 

akuntabel 

2. Menyusun rencana 

peningkatan pelaporan 

kinerja  

Meningkatkan 

koordinasi 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

Kecamatan 

Sinjai Timur 

3. Tercapainya 

penyelenggaraan urusan 

pemerintahan di 

kelurahan yang 

terkoordinasi 

3. Meningkatkan 

koordinasi 

penyelenggaraan 

urusan 

pemerintahan di 

kelurahan secara 

intensif 

3. Menyusun rencana 

peningkatan koordinasi 

pemerintahan 

kelurahan 

4. Tercapainya Pelayanan 

dan Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan di 

Kecamatan yang 

Terkoordinasi 

4. Meningkatkan 

koordinasi terkait 

pelayanan dan 

penyelenggaraan 

urusan 

pemerintahan 

secara intensif 

4. Menyusun rencana 

pelayanan dan 

koordinasi 

pemerintahan 

kecamatan 

5. Terwujudnya 

Peningkatan Sarana 

Prasarana dan 

Pemberdayaan 

Masayarakat 

5. Meningkatkan 

sarana prasarana 

dan 

pemberdayaan 

masayarakat 

5. Menyusun rencana 

peningkatan sarana 

prasarana kelurahan 

dan pemberdayaan 

masyarakat 

Sumber: Olah data Kasubbag Program dan Keuangan (2018) 

 


