
VISI dan MISI 

 

  Visi dan Misi Bappeda 

Bappeda Kabupaten Banjarnegara sebagai Satuan Perangkat Kerja 

Daerah harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan  

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2011-2016. Peran Bappeda 

dalam memberikan  kontribusi dalam pencapaian visi misi daerah adalah 

penyusunan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas dan mengawal 

integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan perencanaan 

pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan RKPD dengan 

tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi 

pemerintahan yang dituangkan dalam Renstra SKPD dan Renja SKPD.  

Visi didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang 

ingin dicapai pada suatu akhir periode perencanaan. Visi merupakan suatu 

nilai yang inspiratif bagi suatu organisasi (organization values). Sedangkan 

misi merupakan instrumen bagi organisasi dalam pencapaian visi. Dari hasil 

telaah mengenai permasalahan dan isu strategis, maka diturunkan visi dan 

misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 

yaitu: 

a. Visi 

Visi Bappeda adalah “Terwujudnya Lembaga Perencana 

Pembangunan Daerah yang andal, inovatif, dan profesional”. 

Andal didefinisikan sebagai dapat dipercaya dan konsisten. Secara 

operasional didefinisikan sebagai suatu kemampuan integratif dalam 

mengkoordinasikan, mengsinergikan, dan mengsinkronkan program 

perencanaan pembangunan demi tercapainya tujuan pembangunan. 

Inovatif didefinisikan sebagai bersifat memperkenalkan sesuatu 

yang baru. Secara operasional didefinisikan sebagai suatu kemampuan 

dan kemauan dalam melihat permasalahan pembangunan dengan 

perspektif yang baru dan mampu memberikan solusi dengan cara-cara 

yang baru yang lebih efektif dan efisien. 

Profesional didefinisikan sebagai sesuatu yang memerlukan 

kepandaian khusus untuk menjalankannya. Secara operasional 

didefinisikan sebagai kemampuan dalam menjalankan tugas dan 



wewenangnya sesuai standar kerja yang baik menurut standar 

kecakapan yang dibutuhkan. 

 

b. M i s i 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Misi Bappeda adalah sebagai 

berikut: 

 1. Mewujudkan organisasi dan sumberdaya aparatur perencana 

pembangunan daerah yang kapabel. 

 2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif, 

kreatif dan aplikatif dengan pendekatan Politik, Teknokratik, 

Partisipatif, Bottom Up dan Top Down. 

 3. Mewujudkan akuntabilitas dan konsistensi kebijakan perencanaan 

pembangunan daerah dengan implementasi kebijakan. 

 4. Mewujudkan data base perencanaan pembangunan daerah yang 

valid, akurat dan terintegrasi. 

 5. Mewujudkan kerjasama, penelitian dan pengembangan untuk 

mendukung pembangunan daerah. 


