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VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai   keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat 12 UU No.

25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir

yang diinginkan oleh suatu organisasi pada akhir periode

perencanaan. Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke

mana arah yang akan dituju oleh suatu organisasi pada masa

mendatang.

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, keseimbangan

antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya menjadi

pertimbangan utama dan harus diupayakan secara konsisten.

Kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan tidak saja

dimanfaatkan untuk masyarakat saat ini, tetapi juga untuk generasi

yang akan datang.

Oleh karena itu, visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah:.
”TERWUJUDNYA TATA KELOLA SUMBER DAYA KELAUTAN
PERIKANAN YANG KOMPETITIF DAN BERKELANJUTAN”.

 Kata “Kompetitif” mengandung arti memiliki nilai lebih, mampu

sejajar dengan daerah lain dengan mengandalkan

kemampuan/kekuatan sendiri sehingga mampu bersaing dengan

sehat didasari keyakinan akan potensi daerah untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat;

 Kata “Berkelanjutan” mengandung pengertian mampu mengelola

sumberdaya juga dapat mempertahankan keberadaannya untuk
dapat dikelola secara berkesinambungan.
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Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat 13 UU No. 25
Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan

komprehensif tentang tujuan suatu daerah/organisasi yang

diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau

dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok

masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Berkaitan dengan perumusan Misi Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015, maka perlu

diperhatikan relevansi dan dukungannya terhadap pencapaian Misi

Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019 sebagaimana

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019.

Dalam rangka pencapaian visi dimaksud, perlu ditetapkan Misi
RPJMD Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut :
1. LOMBOK BARAT KREATIF DAN INOVATIF, mengandung

makna meningkatkan daya saing dan Kemandirian Daerah untuk

Mendapatkan Nilai Tambah;

2. LOMBOK BARAT BERPRESTASI mengandung makna

mewujudkan kehidupan dan sikap yang memiliki spirit serta etos

kerja untuk meraih yang terbaik;

3. LOMBOK BARAT TANGGUH DAN BERBUDAYA mengandung

makna mengembangkan potensi sumber daya sosial dan budaya

yang dimiliki untuk keberlanjutan pembangunan;

4. LOMBOK BARAT LESTARI mengandung makna

mengembangkan potensi sumberdaya alam dengan

memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan;
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5. LOMBOK BARAT SEHAT DAN CERDAS mengandung makna

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu

beradaptasi terhadap perkembangan regional, nasional dan

global;

6. LOMBOK BARAT BERMARTABAT mengandung makna

meningkatkan Martabat dan Kebangggaan Daerah.

Dalam rangka pencapaian visi dimaksud Dinas Kelautan dan

Perikanan terletak pada misi I, IV an VI, sehingga perlu ditetapkan

Misi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

secara berkelanjutan;

2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kelautan dan
Perkananan melalui Perbaikan Kualitas SDA dan SDM;

3. Meningkatkan Sektor Kelautan dan Perikanan  sebagai Sumber
Pertumbuhan Ekonomi.

Dalam rangka pencapaian visi dimaksud, perlu ditetapkan misi sebagai

berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya

ikan dan masyarakat pesisir lainnya;

2. Meningkatkan peran sektor perikanan dan kelautan sebagai

sumber pertumbuhan ekonomi;

3. Meningkatkan dan memelihara daya dukung serta kualitas

lingkungan perairan tawar, pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan;

4. Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat melalui

peningkatan konsumsi ikan;

5. Meningkatkan peran laut sebagai pemersatu dan peningkatan

budaya bahari.
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1. -
.

Terkelolanya sumberdaya alam (ekositem) di wilayah
perairan tawar, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang

-

bersifat lestari;
Terbinanya kelompok masyarakat nelayan, pembudidaya

2.

dan pengolah serta pemasar;
Peningkatan konsumsi ikan;

3.

4.

Peningkatan Produksi Garam, Perikanan Tangkap dan
Perikanan Budidaya;
Terkelolanya Produk Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan;

5. Peningkatan Nilai Investasi/Usaha.

Tujuan

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten

Lombok Barat dalam kerangka pembangunan jangka menengah

daerah adalah :

1. Memelihara dan meningkatkan daya dukung serta kualitas

lingkungan perairan tawar, pesisir dan pulau-pulau kecil;

2. Meningkatkan konsumsi ikan untuk meningkatkan kualitas hidup

masyarakat;

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan;
4. Mengembangkan mutu hasil dan pemasaran produk kelautan dan

perikanan;

5. Meningkatkan investasi pembangunan kelautan dan perikanan.

Sasaran

Adapun sasaran pembangunan kelautan dan perikanan

di Kabupaten Lombok Barat adalah
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