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TUJUAN

Tujuan umum - merumuskan rencana 
strategis yang berisi visi, misi, tata nilai, 
tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan 
secara partisipatif
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TUJUAN
Tujuan khusus

1.Memahami pengertian Visi, Misi, Tata Nilai, 
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

2.Menerapkan langkah-langkah perumusan 
rencana strategis secara partisipatif

3.Merumuskan draf  Visi, Misi, Tata Nilai untuk 
penyusunan Renstra SKPD

4.Merumuskan draf rumusan tujuan, sasaran, 
strategi, dan kebijakan  untuk penyusunan 
Renstra SKPD
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PENTINGNYA VISI

Perencanaan strategis memerlukan arah 
tujuan dan fokus  yang jelas  VISI

Kejelasan tujuan akan mengarahkan dan 
mendorong semua stake holder 
pendidikan (pemerintah & non 
pemerintah) untuk berkontribusi dengan 
perannya masing-masing untuk mencapai 
visi yang telah ditetapkan
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VISI

Visi merupakan keadaan ‘ideal’, sifatnya 
memberikan inspirasi dan arah serta 
posisi (setting) daerah di masa depan
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“Lulusan sekolah yang cerdas, 
mandiri, berakhlak mulia, dan 
memiliki daya saing yang kuat”

CONTOH VISI
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VISI DINAS PENDIDIKAN 
KUANTAN SINGINGI 2006 – 2011 

“Terwujudnya Pendidikan yang Mandiri, 
Memiliki Kualitas Unggul dan Berbudaya 
untuk menunjang Tercapainya 
Masyarakat Madani yang Sejahtera”
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PERHATIKAN

Rumusan visi harus jelas, sederhana 
sehingga mudah dipahami, 
mengembangkan kultur, nilai-nilai 
tertentu yang dapat menstimulasi 
stakeholder untuk mencapainya

Visi sebaiknya spesifik dan berakar pada 
kondisi dan situasi setempat dan 
disepakati oleh semua stakeholder
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IDENTIFIKASI CONTOH

Identifikasi berbagai contoh visi dan 
tuliskan pada kertas plano
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PERUMUSAN VISI DINAS PENDIDIKAN
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PLENO (25 menit)

Perwakilan masing-masing kelompok 
mempresentasikan rumusan visi dinas 
pendidikan dalam bentuk gambar dan 
pernyataan

Diskusi pleno untuk menentukan satu visi 
Dinas Pendidikan
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MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI 
DAN KEBIJAKAN 

Misi merupakan jabaran tentang apa 
yang akan dilakukan, siapa penerima 
manfaat (beneficiaries), apa kompetensi 
utama daerah dan mengapa itu perlu 
dilakukan

Misi sifatnya berlaku secara terus 
menerus (tidak terbatas waktunya)
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Misi terdiri atas pernyataan misi dan nilai-nilai 
utama atau ‘core values’ yang menjadi 
landasan operasional untuk mencapai visi

Perumusan misi perlu menjawab:
– Siapa kita? Apa tujuan kita?
– Masalah utama apa yang kita perlu tangani?
– Bagaimana kita bisa mengatasi kelemahan kita 

yang menghambat pencapaian visi kita?
– Apa yang membuat kita unik sebagai Pemerintah 

Daerah atau Organisasi?
– Nilai-nilai utama apa yang akan memandu kita 

mencapai visi?
13



KEMDIKNAS - CONTOH VISI 
Visi Misi 

Terselenggaranya 
Layanan Prima 
Pendidikan Nasional 
untuk membentuk Insan 
Indonesia Cerdas 
Komprehensif

• Meningkatkan ketersediaan 
layanan pendidikan 

• Meningkatkan keterjangkauan 
layanan pendidikan 

• Meningkatkan kualitas/mutu 
dan relevansi layanan 
pendidikan 

• Meningkatkan kesetaraan 
dalam memperoleh layanan 
pendidikan 

• Meningkatkan kepastian/
keterjaminan layanan 
pendidikan 
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VISI MISI, DINAS PENDIDIKAN KOTA 
BANDA ACEH

Visi Misi 

Insan cerdas 
dan kompetitif 
yang dilandasi 
Nilai-nilai Islami

• Mewujudkan pendidikan yang merata, 
dan terbebas dari hambatan biaya 

• Meningkatkan pengelolaan lembaga 
pendidikan yang Islami, profesional,
transparan, akuntabel dan bebas 
KKN

• Mewujudkan pendidikan yang 
bermutu untuk menciptakan insan 
cerdas,  terampil dan gemar IPTEK 
sehingga mampu  bersaing di tingkat 
Nasional dan Internasional.

15



PERUMUSAN

Tujuan,Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 
Dinas Pendidikan
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TUJUAN
Tujuan adalah pernyataan tentang apa yang 
perlu dicapai untuk mencapai visi, misi dan 
mengatasi isu yang dihadapi. 

Tujuan strategis dirumuskan berasaskan 
pendekatan SMART

– SPESIFIK
– TERUKUR
– DAPAT DICAPAI
– REALISTIS DAN BERORIENTASI HASIL
– JANGKA WAKTU PENCAPAIAN YANG JELAS
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PRINSIP-PRINSIP

Penetapan Tujuan

– Mengacu pada Renstra KEMDIKNAS, Visi, 
Misi, dan Isu Strategis Pendidikan

– Disusun dengan pendekatan SMART dengan 
mengacu pada SPM dan urusan pendidikan
dan menjadi dasar penentuan sasaran

– Merupakan pernyataan positif dari isu 
strategis

– Menerangkan situasi yang akan terjadi bila 
permasalahan diatasi
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PRINSIP-PRINSIP

Penetapan Sasaran (Strategis)

– Sasaran adalah deskripsi dari tujuan yang 
bisa diukur yang akan dicapai secara nyata 
oleh Dinas Pendidikan  P&O dalam periode 
5 tahun ke depan

– Sasaran memberikan fokus pada 
penyusunan kegiatan sehingga harus 
spesifik, terinci dan dapat diukur

– Menunjukkan tingkat capaian dari 
penanganan isu strategis 
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PERENCANAAN RENSTRA PENDIDIKAN
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PRINSIP-PRINSIP
Penetapan Strategi

– Merupakan rumusan langkah-langkah yang 
diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran 
pelayanan/pembangunan Pendidikan 

– Fokus pada elemen-elemen kunci 

– Saling berkaitan satu sama lain 

– Sinkronkan kegiatan dengan stakeholders lain 
untuk mengoptimalkan manfaat buat siswa

– Saling mendukung satu sama lain 
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PENETAPAN KEBIJAKAN

Merupakan arah tindakan yang diambil 
untuk menentukan program-program dan 
kegiatan untuk mencapai tujuan dan 
sasaran pelayanan SKPD
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PRESENTASI

Perwakilan masing-masing kelompok 
diminta  mempresentasikan rumusan misi, 
tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan 
Dinas Pendidikan

Peserta diminta untuk menanggapi 
presentasi kelompok dan menyampaikan 
masukan untuk menyempurnakan misi, 
tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan
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RANGKUMAN

Rumusan tentang visi misi, tujuan, sasaran, 
strategi, dan kebijakan, akan ditindaklanjuti 
dalam sesi selanjutnya, yaitu penyusunan 
program strategis

”Intinya dibalik semua visi dan misi Dinas 
Pendidikan harus termasuk pemenuhan hak 
anak terhadap pendidikan yang bermutu”, 
UNICEF Indonesia
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