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VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN
4. 1.
a.

Visi dan Misi SKPD
Visi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan secara potensi
untuk terwujudnya menuju kemana dan apa
yang diwujudkan suatu organisasi dimasa depan, visi haruslah bersama yang mampu menarik,
menggerakkan anggota organisasinya untuk komitmen terhadap visi tersebut. Dan harus konsisten,
tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif, karena itu perumusan pernyataan visi perlu secara
intensif dikomunikasikan kepada segenap anggota sehingga semuanya merasa memiliki visi tersebut.
Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah
penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa
yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi
terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas
organisasi. Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan
oleh Kecamatan Panawangan di masa depan. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi
Pemerintah Kabupaten Ciamis tahun 2014 – 2019, yakni CIAMIS MAJU BERKUALITAS
MENUJU KEMANDIRIAN TAHUN 2019, maka Visi Kecamatan Panawangan Tahun 2014 – 2019
adalah :
“KECAMATAN PANAWANGAN UTAM DALAM PELAYANAN, TERDEPAN DALAM
AGRIBISNIS MENUJU KEMANDIRIAN TAHUN 2019”.
Makna yang terkandung didalam visi tersebut dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut :
Kata Utama dalam pelayanan mengandung arti bahwa Aparatur Pemerintah di Kecamatan
Panawangan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat untuk senantiasa mengutamakan pelayanan
kepada Masyarakat.
Kata Terdepan dalam Agribisnis mengandung makna yang lebih konverhensif untuk
memanfaatkan sumber daya Alam dan sumber daya manusia yang potensial untuk dikembangkan
sebagai sumber kehidupan untuk mencapai kesehjateraan.
Kemandirian dalam arti berkiprah dengan sendirinya dan mempunyai adat dan budaya yang kuat
serta memiliki kearipan yang has demi kesehjateraan masyarakat dan tidak ketergantungan.

VISI Kecamatan Panawangan tahun 2014 – 2019 yang memberikan prioritas terhadap
pembangunan Ekonomi yang berbasis agribisnis, tetap dilanjutkan melalui penguatan dan
pemantapan sektor tersebut, sehingga menjadi motor penggerak penceminan masyarakat Kecmatan
Panawangan.
diharapkan dengan terumuskannya visi Kecamatan Panawangan untuk mewujudkannya, melalui
peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing.
b.

Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan dan
diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah
ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Kecamatan
Panawangan Kabupaten Ciamis tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2. Terciptanya Panawangan Kondusip
3. Terciptanya Panawangan Sejahtera
4. Terciptanya kebutuhan masyarakat
5. Terwujudnya Panawangan IPTEK dan Pendidikan
6. Terciptanya Panawangan Asri Adat Lestari
7. Terciptanya Panawangan siaga bencana
Tujuh Misi Kecamatan Panawangan merupakan 7 program ungulan Kecamatan Panawangan yang
disebut dengan SAPTA KARYA PANAWANGAN Sapta Karya berasal dari bahasa sanskerta yakni
sapta artinya tujuh sedangkan Karya berarti Program atau kegiatan.

