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VISI  

 Visi adalah cara pandang jauh ke depan dan atau suatu gambaran yang 

menantang tentang keadaan masa depan  yang diinginkan, agar Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil   Kabupaten Lombok Barat dapat 

eksis, antisipatif dan inovatif, dalam rangka mengemban amanah rakyat 

dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat telah merumuskan Visi 2015 – 

2019 yang mengacu kepada Misi Nomor 2 Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih, Visi tersebut adalah sebagai berikut :  

“TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG 

TERTIB DAN BERKUALITAS.” 

MISI 

Misi merupakan penjabaran daripada Visi.  Misi berfungsi untuk 

menjelaskan mengapa  suatu organisasi mesti ada, apa yang harus 

dilakukannya dan bagaimana melakukannya.  Misi Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut : 

1. Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil yang mudah, cepat, efektif dan efisien. 

2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman arti pentingnya 

administrasi kependudukan. 

3. Membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak serta 

melakukan inovasi pelayanan dalam rangka tertib administrasi 

kependudukan dan peningkatan kinerja, 

4. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan data dan 

informasi kependudukan secara lengkap dan akurat. 



         TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH 

Tujuan 

Tujuan Jangka Menengah yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil. 

b. Meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat akan arti pentingnya 

administrasi kependudukan. 

c. Meningkatkan jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak serta 

melakukan inovasi pelayanan dalam rangka tertib administrasi 

kependudukan dan peningkatan kinerja, 

d. Meningkatkan penyempurnaan data base administrasi kependudukan 

secara lengkap dan akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan 

daerah. 

                     Sasaran 

Sasaran Jangka Menengah sebagai bentuk penjabaran tujuan yang telah 

ditetapkan di atas adalah sebagai berikut : 

a. Terwujudnya sistem pelayanan publik yang transparan, berkepastian 

hukum dan tepat waktu. 

b. Terwujudnya kesadaran masyarakat akan kepastian hukum dan arti 

pentingnya administrasi kependudukan. 

c. Terwujudnya kinerja penertiban penataan arsip administrasi 

kependudukan. 

d. Terwujudnya kualitas pelayanan informasi dan pengembangan data 

base administrasi kependudukan. 

STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dibutuhkan sebuah strategi 

dan kebijakan yang harus diterapkan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat menerapkan strategi dan kebijakan 

sebagai berikut : 



a. Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong 

terakomodirnya hak-hak penduduk serta perlindungan sosial, hal ini dapat 

dicapai dengan cara: 

- Menjadikan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan 

pengelolaan informasi dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

- Menerbitkan identitas dan dokumen kependudukan dilaksanakan untuk 

memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam pelayanan sosial 

lainnya. 

- Mencegah segala macam bentuk penyalahgunaan pelayanan yang 

merugikan masyarakat. 

b. Menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang 

berkelanjutan, hal ini dicapai dengan pemahaman bahwa : 

- Pembangunan yang sasarannya adalah penduduk merupakan kegiatan 

yang bersifat lintas sektoral, sehingga memerlukan strategi kebijakan 

kependudukan yang bersifat terpadu terhadap pengendalian kuantitas, 

kualitas dan pengarahan mobilitas yang didukung dengan penyediaan data 

dan informasi yang akurat. 

- Dalam rangka menunjang pengelolaan kependudukan pembangunan 

ditempuh dengan mengedepankan hak-hak penduduk dan perlindungan 

sosial serta pemberian pemahaman tentang pembangunan yang 

berwawasan kependudukan. 

c. Menciptakan jaringan sistem administrasi kependudukan melalui komitmen 

berbagai pihak dan peran serta masyarakat dalam rangka: 

- Proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melibatkan peran serta 

masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 

- Pembentukan forum koordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak dalam 

memecahkan permasalahan administrasi kependudukan. 

- Pengembangan pusat data terpadu sebagai muara pengumpulan biodata 

penduduk dari hasil pendaftaran dan pencatatan kejadian penting. 



d. Mengelola program dan kegiatan dengan prinsip-prinsip good governance, hal 

ini dicapai dengan cara : 

- Mengerjakan proses kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

serta pengelolaan informasi secara transparan dan memenuhi standar 

akuntabilitas kinerja. 

- Pengelolaan seluruh program dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki 

integritas, dedikasi dan kompetensi serta profesional dibidangnya. 

 


