
BAB IV 

VISI,  MISI,  TUJUAN  DAN  SASARAN,  STRATEGI,  DAN KEBIJAKAN 
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK BARAT 

 

Rencana Strategis (Renstra) merupakan produk dari perencanaan strategis. 

Perencanaan strategis  merupakan  suatu  proses yang berorientasi pada hasil 

yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun  

dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin 

timbul.  

Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat untuk kurun 

waktu 5  (lima) tahun sejak 2014 s/d 2019. Renstra tersebut telah disusun sesuai 

aturan dan pedoman yang berlaku, yang meliputi : Visi; Misi; Tujuan; Sasaran; 

dan  Strategi pencapaian  Tujuan/Sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk 

Kebijakan dan  Program 

 

4.1. VISI DAN MISI 

4.1.1. VISI 

Visi adalah gambaran tentang masa depan (future) yang realistik 

yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi memberikan arah 

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat agar dapat eksis, 

antisipatif dan inovatif dalam rangka mengemban amanah rakyat dengan 

sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Visi Badan Lingkungan Hidup ini merupakan penjabaran dari visi 

Kabupaten Lombok Barat. 

Visi Badan Lingkungan Hidup yaitu : 

“Terwujudnya kualitas fungsi Lingkungan Hidup yang berkelanjutan 

untuk kesejahteraan masyarakat” 

Visi tersebut ditetapkan dalam kurun waktu 2014-2019 setelah 

menyerap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dan disetujui 

oleh wakil rakyat melalui DPRD. Visi tersebut menuntut Badan 

Lingkungan Hidup Lombok Barat untuk dapat dengan segera 

mewujudkan kesejahteraan yang didambakan oleh masyarakat, yaitu 

kesejahteraan dalam pengertian bahwa memberikan daya dukung agar 



masyarakat mampu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, 

perumahan, kesehatan dan pendidikannya, terpenuhinya rasa aman 

dalam kehidupan sehari-hari, diperolehnya persamaan derajat di bidang 

hukum secara adil, serta terjamin hak-hak politik masyarakat dalam 

kehidupan berdemokrasi. 

 

4.1.2. MISI 

Misi merupakan penjabaran daripada Visi. Misi berfungsi untuk 

menjelaskan mengapa  suatu organisasi mesti ada, apa yang harus 

dilakukannya dan bagaimana melakukannya.  Misi Badan Lingkungan 

Hidup Lombok Barat adalah: 

1. Merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan hidup guna mendukung tercapainya pembangunan 

berkelanjutan. 

2. Meningkatkan kapasitas lembaga, sumber daya manusia dan 

instrument pendukung pengendalian dan pengelolaan lingkungan 

hidup. 

3. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan para pemangku kepentingan 

dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan 

lingkungan hidup secara efisien, adil dan berkelanjutan.  

4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan kerusakan dan 

pencemaran lingkungan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan 

hidup. 

Misi Badan Lingkungan Hidup tersebut merupakan penjabaran dari 

misi Kabupaten Lombok Barat dan sekaligus memberikan daya dukung 

yang sinergi terhadap visi misi Bupati 2014 - 2019. Dimana Misi Bupati 

yang bersinergi dengan Lingkungan Hidup adalah misi nomor 4 yaitu 

Lobar Lestari yang berbunyi : ”MENGEMBANGKAN POTENSI 

SUMBERDAYA ALAM DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN 

DAN KESEIMBANGAN LINGKUNGAN.” 

 

 

 



4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH 

4.2.1. TUJUAN 

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih 

dari 1 tahun dan harus selaras dengan visi dan misi yang telah 

ditetapkan. Tujuan yang ingin dicapai Badan Lingkungan Hidup Lombok 

Barat dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun ke depan sesuai dengan salah 

satu prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Barat yaitu 

“Pengendalian Lingkungan Hidup.” Adapun tujuan yang ingin dicapai 

periode 2015-2019 adalah sebagai berikut : 

1. Mewujudkan peningkatan kinerja dan disiplin aparatur 

2. Mewujudkan peningkatan kapasitas lembaga pengelola fungsi 

lingkungan hidup 

3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Alam 

4. Mendorong penerapan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan hidup guna terselenggaranya pembangunan yang 

berkelanjutan 

5. Mewujudkan pengendalian dan perbaikan kualitas fungsi lingkungan 

hidup yang mendukung terhadap pelaksanaan pembangunan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

4.2.2. SASARAN 

Tujuan yang telah ditetapkan dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk 

sasaran, sehingga  sasaran mesti selaras dengan tujuan. Sasaran 

adalah hasil yang ingin diperoleh/dicapai dalam kurun waktu satu tahun, 

yang realistis  dan  dapat diukur  tingkat  pencapaiannya berdasarkan 

indikator kinerja  tertentu yang disebut indikator kinerja  sasaran.   

Sasaran  terbagi atas 2 kelompok yaitu : (1) sasaran tahunan;   dan 

(2) sasaran lima tahun. Sasaran tahunan  adalah sasaran yang ingin 

dicapai  pada satu tahun tertentu, sedangkan sasaran lima tahun adalah 

kumpulan sasaran tahunan yang akan diwujudkan selama  lima tahun. 

Sasaran  lima  tahun  tercantum di dalam Rencana Strategik (Renstra) 

yang secara rinci disajikan di dalam  Renstra  Badan Lingkungan Hidup 



Lombok Barat tahun  2014-2019. Sasaran yang tercantum dalam Renstra 

2014-2019 berjumlah 5 sasaran strategis. 

1. Meningkatkan kinerja dan kapasitas sumber daya pengelola 

lingkungan hidup 

2. Mengoptimalkan terlaksananya kebijakan pengelolaan sumber daya 

alam dan lingkungan hidup 

3. Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan 

4. Menurunkan Beban pencemaran lingkungan sesuai dengan baku 

mutu kualitas lingkungan dan laju kerusakan lingkungan hidup 

5. Terwujudnya pelestarian sumber mata air serta Mengendalikan 

kualitas fungsi lingkungan yang memiliki daya dukung terhadap 

pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

 

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

4.3.1. STRATEGI 

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dirumuskan dalam 

bentuk kebijakan dan program.  Strategi  pada  dasarnya  lebih  bersifat  

grand  design  (agenda), sebagai  suatu  cara  atau  pola  yang  

dirancang  untuk  merespon isu-isu strategis  yang  dihadapi  dan  atau  

untuk mencapai  visi, misi,  tujuan  dan sasaran  instansi  dengan  kata  

lain,  strategi merupakan  suatu  cara  atau pola  untuk  mewujudkan  

atas  misi  yang  ditetapkan.  Strategi BadanLingkungan Hidup 

Kabupaten Lombok Barat selain dirancang untuk merespon isu  strategis  

tersebut,  juga  dirancang  dengan  mengakomodir  “strategi 

pembangunan daerah” sebagai suatu strategi pembangunan daerah 

Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tertuang dalam strategi 

pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat 2014-2019. 


