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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota 

Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang 

Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada 

Nilai Keistimewaan, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan 

untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. 

       Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana 

tujuan dan sasaran akan dicapai.  Sedangkan arah kebijakan adalah 

pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih 

terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 

lima tahun mulai 2017 sampai dengan 2022.  Arah kebijakan memberi 

pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja 

Perangkat Daerah (Renja PD). Penetapan arah kebijakan pembangunan 

menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai 

sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. 

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi 

untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah 

menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran 

pembangunan melalui strategi yang dipilih. 

Strategi dan kebijakan jangka menengah PD Kecamatan Umbulharjo 

menunjukkan bagaimana cara PD Kecamatan Umbulharjo mencapai tujuan, 

sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program 

prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Umbulharjo. 

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih 

strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi PD 

Kecamatan Umbulharjo  mencakup penentuan kebijakan, program dan 

kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang 

telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang 

untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar 

tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang 

telah ditentukan. 

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, 

misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh 

pemerintah daerah dan atau dalam lingup PD. Strategi juga merupakan cara/ 
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langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-

tujuan dan sasaran-sasaran  perencanaan strategisnya. 
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      Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran Kecamatan Umbulharjo  ditunjukkan pada Tabel  5.1. 

 

Tabel 5.1 
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 

                

Visi Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan 
Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan 

Misi 1 Meningkatkan kesejahtaraan dan keberdayaan masyarakat 

Tujuan Sasaran  Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatnya 
perkembangan 
pembangunan 
Kecamatan Umbulharj 

Perkembangan 
pembangunan 
Kecamatan 
Umbulharjo 
meningkat 

Peningkatan pelayanan dan 
pemberdayaan masyarakat 
berbasis kewilayahan 
Kecamatan Umbulharjo 

  Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan 
Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban  
 

   Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, 
Informasi, dan Pengaduan Masyarakat  
 

   Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan 
Pembangunan Wilayah dan Pembinaan 
Perekonomian Masyarakat  
 

   Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya 
Masyarakat  
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