
 

BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

4.1. Visi dan Misi SKPD 

 

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan. Visi mempunyai jangkauan lima tahun atau lebih ke 

depan seiring dengan visi dan misi pembangunan pemerintah kabupaten. Visi 

BPMP2T dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Kabupaten Lombok Barat 

secara dimensional pernyataan visi berfokus ke masa depan berdasarkan 

pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu. Adapun visi Badan Penanaman 

Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat untuk lima tahun 

ke depan adalah : 

“Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima“ 

Pelayanan publik sangat strategis sebagai entry point untuk mewujudkan 

pemerintahan yang baik dan bersih. Perbaikan dan peningkatan pelayanan 

publik dianggap memiliki dampak yang sangat luas dan berpengaruh terhadap 

perbaikan manajemen kinerja, sikap mental, perilaku dan menumbuhkan 

kepedulian dan komitmen aparat daerah meningkatkan kualitas pelayanan 

publik, serta menumbuhkan kepercayaan. 

Dengan demikian terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan publik yaitu 

: unsur organisasi pemberi ( penyelenggara ) pelayanan yaitu pemerintah 

daerah, unsur penerima layanan ( pelanggan ) yaitu orang atau masyarakat 

atau organisasi organisasi yang berkepentingan, unsur kepuasan yang diberikan 

dan atau diterima oleh penerima layanan ( pelanggan ). 

  



 

Dalam hal pelayanan BPMP2T Kabupaten Lombok Barat dilandasi                    

Motto   

“  Syarat Lengkap Izin Tuntas “ 

yang mempunyai makna  setiap berkas yang diajukan pemohon sudah 

lengkap/ persyaratan telah terpenuhi, bupati/ kepala Badan Penanaman Modal 

dan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPMP2T ) berada di tempat, izin langsung 

dituntaskan/ diproses.  

Sedangkan 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 ). Dalam mencapai visi organisasi, BPMP2T Kabupaten Lombok 

Barat merumuskan misi organisasi sebagai tugas utama yang harus dilakukan 

dalam mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Untuk hal tersebut 

BPMP2T Kabupaten Lombok Barat mempunyai misi sebagai berikut : 

a. Memberikan kemudahan dan menjalin kerjasama dibidang investasi sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku 

b. Meningkatkan sumber daya manusia pelayanan yang profesional 

c. Memberikan pelayanan penanaman  modal dan perizinan sesuai sistem dan 

prosedur yang sederhana, terbuka, lancar, cepat, lengkap, wajar, pasti dan 

terjangkau serta meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan 

publik. 

d. Mensosialisasikan kebijakan penanaman modal dan perizinan kepada 

masyarakat secara transparan. 

 


