
Visi dan Misi 

1. Visi  

Perubahan paradigma dalam kegiatan pemerintahan diperlukan, agar pemerintah 

senantiasa dapat mengakomodasi kebutuhan perubahan dalam masyarakat dan 

memungkinkan administrasi publik menata kembali masyarakat. Hal tersebut 

memerlukan suatu kerangka pemikiran upaya yang terstruktur untuk memberdayakan 

fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial 

dan budaya. 

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan administrasi kependudukan yang 

merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi dan visi tidak 

hanya penting pada waktu berkarya, tetapi juga pada kehidupan berorganisasi itu 

selanjutnya yang dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan ekternal.  

Pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama 

mengenai masa depan, berupa komitmen tanpa adanya rasa terpaksa. 

 

Pengertian Visi adalah suatu pandangan yang jauh kedepan kemana dan 

bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, 

inovatif serta produktif atau suatu gambaran tentang keadaan dimasa depan berisikan 

cita dan citra yang ingin dicapai. 

Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat adalah : 

“Terwujudnya Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Melalui 

Optimalisasi Kualitas Pelayanan Berbasis SIAK”. 

 

2. Misi 

Pimpinan suatu organisasi harus memastikan agar visi sesuai dan selaras 

dengan perubahan yang harus dilakukan, sehngga organisasi akan efektif dan efisien 

dalam pencapaian Visi dan Misi akan mendorong alokasi sumber daya di seluruh 

unsur organisasi, sehingga kedua ungkapan tersebut harus selaras dengan tugas. 

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan setiap instansi pemerintah 

harus mempunyai nisi yang jelas. Misi merupakan pernyatakan yang menetapkan 

tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai, pernyataan misi 

membawa oragnisasi kepada suatu fokus yang dilakukan dan bagaimana 

melakukannya. 

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar 

tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Untuk mewujudkan Visi 

tersebut diatas, maka misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lombok 



Barat adalah : 

a. Meningkatkan Kualitas dan ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum. 

b. Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman Arti Pentingnya Administrasi 

Kependudukan. 

c. Mengembangkan dan Memadukan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi 

Kependudukan secara Lengkap dan Akurat. 

d. Membangun Kerjasama dengan Berbagai Pihak dalam Tertib Administrasi 

Kependudukan. 

e. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban yang dilingkungan oleh Partisipasi 

Masyarakat. 

f. Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang 

Mudah, Cepat, Efektif dan Efisien. 

Kependudukan harus menjadi titik sentral untuk perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan, karena tanpa memperhatikan pembangunan kependudukan akan 

menyebabkan kerugian dengan berkurangnya keuntungan ekonomi untuk membiayai 

penduduk. Oleh sebab itu perlu dilakukan pembangunan kependudukan yang 

memperhatikan perkembangan kependudukan baik kuantitas, kualitas maupun 

persebarannya. 

  

 


