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Misi, Tujuan dan Sasaran
KABUPATEN LOMBOK BARAT
2014 -2019
5.1 Visi
Dengan memperhatikan amanat RPJPD Kabupaten Lombok Barat 2005- 2025 serta mempertimbangkan aspek
potensi dan kondisi, serta permasalahan yang dihadapi, maka Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2014– 2019 adalah:“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG UNGGUL,
MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH PATJU”
Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Lombok Barat tersebut adalah sebagai berikut:
1. Masyarakat Lombok Barat, artinya merupakan seluruh masyarakat Lombok Barat.
2. Unggul, artinya mampu bersaing secara kompetitif dan komparatif di berbagai bidang kehidupan.
3. Mandiri, artinya mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki secara optimal.
4. Sejahtera,artinya mampu memenuhi segenap kebutuhan hidup secara layak yang mencakup aspek, sosial-budaya,
ekonomi dan fisik.
5. Bermartabat, artinya memiliki jati diri dan harga diri.

5.2 Misi
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan serta tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada
serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai
berikut:
1. Misi Pertama
Meningkatkan Kemampuan Daya Saing dan Kemandirian Daerah untuk Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar
Kreatif, Inovatif dan Produktif), ditujukan untuk meningkatkan konektifitas dan aksesibilitas antar wilayah,
meningkatkan produktifitas produk sumber daya alam daerah, meningkatkan efektifitas layanan investasi,
meningkatakan kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kondusifitas daerah.
2. Misi Kedua
Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang Memiliki Spirit Serta Etos Kerja Untuk Meraih yang Terbaik (Lobar
Berprestasi) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih
dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Misi Ketiga
Mengembangkan Potensi Sumberdaya Sosial dan Budaya yang Dimiliki Untuk Keberlanjutan Pembangunan (Lobar
Tangguh dan Berbudaya) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, meningkatkan utilitas
dan legalitas budaya dan kearifan lokal serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat.
4. Misi Keempat
Mengembangkan Potensi Sumberdaya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian dan Keseimbangan Lingkungan
(Lobar Lestari) ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam, meningkatkan efektifitas pengelolaan
sumber daya mineral dan energi, meningkatkan produktifitas dan kontinuitas pangan daerah serta meningkatkan
efektifitas pencegahan dan penanganan bencana.
5. Misi Kelima
Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mampu Beradaptasi Terhadap Perkembangan Regional,
Nasional dan Global (Lobar Sehat dan Cerdas) ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas layanan sosial
dasar, meningkatkan efektifitas dan kualitas penanganan masalah sosial serta meningkatkan kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana sosial dasar.
6. Misi ke Enam
Meningkatkan Martabat dan Kebanggan Daerah (Lobar Bermartabat) ditujukan untuk meningkatkan kualitas
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kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesejahteraan umum.
Ke 6 (enam) misi tersebut akan dicapai berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya lokal serta semangat kolektif
masyarakat Lombok Barat yang tertuang dalam motto daerah “ Patut patuh Patju”, serta dengan prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut:
1. Good Governance (tata kelola kepemerintahan), yaitu kepengelolaan dan kepengurusan pemerintahan yang baik

bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung
jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif diantara domain negara, swasta dan
masyarakat;
2. Integrity (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama
mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;
3. Quality and Accountability (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu tingkatan kesempurnaan, merupakan
karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan ataupun harapan, dan sebuah bentuk
tanggung jawab untuk suatu tindakan,keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan,
pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tatakelola yang transparan;
4. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan kesenjangan sosial
antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan
beserta sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk
menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil,menengah,dan besar;
5. Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi, akurat, terbaharukan, satu pintu dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dokumen tersebut terdiri dari data dan informasi spasial (keruangan) dana-spasial (non
keruangan).

5.3 Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel berikut:
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 2014 - 2019

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lombok Barat
MISI TUJUAN SASARAN
MISI

Pertama:
Meningkatkan Kemampuan Daya Saing
dan Kemandirian Daerah untuk
Mendapatkan Nilai Tambah (Lobar
Kreatif, Inovatif dan Produktif)

TUJUAN
1. Meningkatkan konektifitas dan
aksesibiltas antar wialyah

2. Meningkatkan produktifitas produk
sumberdaya alam daerah
3. Meningkatkan efektifitas layanan
Investasi
4. Meningkatkan Kapasitas fiskal daerah

Kedua:
Mewujudkan Kehidupan dan Sikap yang
Memiliki Spirit serta Etos Kerja Untuk
Meraih yang Terbaik (Lobar Berprestasi)

Ketiga:
Mengembangkan Potensi Sumber Daya
Sosial dan Budaya yang Dimiliki Untuk
Keberlanjutan Pembangunan (Lobar
Tangguh dan Berbudaya)

Keempat:

SASARAN
a. Tersedianya rencana pembangunan
infrastruktur yang terarah dan terpadu
b. Terwujudnya pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang
c. Tersedianya sarana dan prasarana
wilayah yang seimbang
Terwujudnya produk sumber daya alam
yang berkualitas dan memenuhi standar
pasar
Terwujudnya sistem pelayanan investasi
yang memadai

5. Meningkatkan kondusifitas daerah

Tercapainya peningkatan pendapatan asli
daerah
Terwujudnya kondusivitas daerah

1. Meningkatkan kapasitas akuntabilitas
kinerja

Terwujudnya tata kelola pemerintahan
yang baik

2. Mewujudkan pemerintahan
yang bersih
3. Meningkatkan kualitas pelayanan
publik
1. Meningkatkan kapasitas dan
apabilitas masyarakat

a. Terwujudnya pemerintahan yang
bebas korupsi,kolusi dan nepotisme
a. Terwujudnya pelayanan publik yang
berkualitas
a. Terwujudnya peran serta pemuda yang
berprestasi b. Terwujudnya peran serta
perempuan dalam pembangunan
a. Tewujudnya pusat kebudayaan yang
refresentatif
b. Terwujudnya budayawan/ seniman
yang kreatif dan inovatif
c. Terlindunginya kekayaan seni budaya
dan kearifan lokal
a. Terwujudnya masyarakat yang taat
beragama
a. Terwujudnya pelestarian umber mata

2. Meningkatkan utilitas dan legalitas
budaya dan kearifan lokal

3. Meningkatkan keimanan dan
ketaqwaan masyarakat
1. Meningkatkan kualitas sumber daya

Mengembangkan Potensi Sumber Daya
Alam Dengan Memperhatikan
Kelestarian dan Keseimbangan
Lingkungan (Lobar Lestari)

alam

2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan
Sumber Daya Mineral dan Energi
3. Meningkatkan produktifitas dan
kontinuitas pangan daerah
4. Meningkatkan efektifitas pencegahan
dan penanganan bencana

Kelima:
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya
Manusia yang Mampu Beradaptasi
Terhadap Perkembangan
Regional,Nasional dan Global (Lobar
Sehat dan Cerdas)
Keenam:
Meningkatkan Martabat dan
Kebanggaan Daerah (Lobar
Bermartabat)
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1. Meningkatkan kualitas dan efektifitas
layanan sosial dasar
2. Meningkatkan efektifitas dan kualitas
penanganan masalah sosial
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana sosial dasar
1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan
masyarakat
2. Meningkatkan kualitas kesejahteraan
umum

air
b. Terwujudnya masyarakat yang sadar
lingkungan
Tersedianya sumber energi baru dan
terbaharukan
Terwujudnya ketahanan pangan daerah
a. Terwujudnya masyarakat yang sadar
dan tanggap bencana
b. Tersedianya sarana dan prasarana
penunjang penanggulangan bencana
Terwujudnya Masyarakat
yang berdayasaing
Tersedianya layanan sosial dasar bagi
penyandang masalah sosial dan
masyarakat adat terpencil
Terwujudnya sarana dan prasarana
layanan sosial dasar yang memadai
Terwujudnya masyarakat yang sejahtera
Terwujudnya pemerataan ekonomi

