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BAB V 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 

 

Dalam penyusunan RPJMD memerlukan satu filosofi pembangunan yang mampu menjadi 

pedoman bagi daerah untuk menentukan visi, misi dan arah pembangunan. Filosofi 

pembangunan Kabupaten Lombok Barat digali dari filosofi luhur yang mempunyai nilai dan 

arti yang tinggi, yaitu “ PATUT PATUH PATJU” dengan pengertian sebagai berikut : 

 

1. PATUT  : baik, terpuji hal yang tidak berlebih lebihan 

2. PATUH  : rukun, damai, toleransi, harga menghargai 

3. PATJU  : rajin, giat, tak mengenal putus asa 

 

A. VISI 

Visi merupakan cita-cita dan citra yang ingin dicapai. Visi dan misi Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 

2010-2014 dari Kepala Daerah terpilih adalah merupakan RPJMD tahap ke – 2 (dua) dari 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat 

2005 – 2025 seperti yang tertuang dalam Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 

Tahun 2008 (Seri E Nomor 10 Tahun 2008), dengan visi yaitu : “Lombok Barat 

Religius, Sejahtera dan Mandiri”.  

 

Dilain pihak RPJPD Kabupaten Lombok Barat 2005 – 2025 tersebut juga menjadi bagian 

yang tak terpisahkan dari Rencana Pembanganunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 

yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional.  

 

Selain itu Visi Kabupaten Lombok Barat juga tidak terlepas dari keinginan Pemerintah 

Kabupaten Lombok Barat untuk melaksanakan berbagai program dalam rangka 

pencapaian “ Millenium Development Goals (MDG’s)” yang merupakan kesepakatan para 

pemimpin dunia hingga tahun 2015 untuk berupaya : 

1. Menghapuskan kemiskinan dan kelaparan. 

2. Menyediakan pelayanan pendidikan dasar secara universal. 

3. Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. 

4. Mengurangi angka kematian anak. 

5. Meningkatkan kesehatan ibu. 

6. Memerangi HIV / AIDS. 
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7. Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. 

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan 

 

Sehingga, dengan mempertimbangkan hal – hal tersebut di atas dan berbagai 

permasalahan yang sedang dihadapi serta mempertimbangkan berbagai aspirasi dan 

kehendak para pemangku kepentingan, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten 

Lombok Barat periode 2010 – 2014 adalah “Terwujudnya Masyarakat Lombok 

Barat yang Maju, Mandiri dan Bermartabat Dengan Dilandasi Nilai-Nilai 

Patut Patuh Patju“. 

 

Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Barat periode 2010 – 2014 tersebut, memiliki 

makna : 

1. Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, yakni seluruh masyarakat Kabupaten Lombok 

Barat yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat.  

2. Kata Maju, mengandung arti mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi 

dan berdayasaing, sehingga masyarakat Kabupaten Lombok Barat dapat sejajar atau 

bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan 

tercukupi segala kebutuhan kehidupan masyarakatnya. 

3. Kata Mandiri, mengandung arti mampu sejajar dengan daerah lain dengan 

mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga mampu bersaing dengan 

sehat didasari keyakinan akan potensi daerah untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. 

4. Kata Bermartabat, mengandung arti harkat atau harga diri, yang menunjukkan 

eksistensi atau identitas (jati diri) masyarakat Lombok Barat yang dapat dijadikan 

teladan karena ketakwaanya, kemakmuran, kebersihan, ketertiban, ketaatan, 

keamanan, dan berkeadilan. Jadi, masyarakat bermartabat adalah masyarakat yang 

memiliki harga diri, kehormatan, keadilan dan harkat kemanusiaan. 

5. Dilandasi Nilai – Nilai Patut Patuh Patju, mengandung arti perwujudan masyarakat 

Kabupaten Lombok Barat yang mempunyai nilai – nilai : (1) baik, terpuji hal yang tidak 

berlebih lebihan, (2) rukun, damai, toleransi, harga menghargai dan (3) rajin, giat, tak 

mengenal putus asa 

 

Secara diagramatis penjabaran kata kunci visi dan keterkaitan nilai didalamnya dapat 

digambarkan pada skema dibawah ini. 
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Visi ini dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang akan menjadi tanggungjawab seluruh 

komponen masyarakat Kabupaten Lombok Barat meliputi aparatur Pemerintah Daerah, 

Dewan Perwakilan Daerah, organisasi politik, organisasi social kemasyarakatan, 

lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, 

tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masa depan. 

 

Pada periode pemerintahan sebelumnya Visi yang tertuang didalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 

2006-2009 adalah  “Akselerasi (Percepatan) Peningkatan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) sebagai Pilar Kemajuan Pembangunan Kabupaten Lombok Barat 

Tahun 2009 ”. Dalam rangka mewujudkan cita – cita dan citra daripada visi tersebut 

ditetapkan misi, antara lain : 

1. Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah; 

2. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia Lombok Barat; 

3. Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Alam Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah; 

4. Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah; 

5. Pemantapan Kinerja Pemerintah Daerah; dan 

6. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. 
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B. MISI 

Misi merupakan upaya dalam rangka meraih visi atau cita-cita dan citra yang hendak 

dicapai.  Misi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 - 2013 adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengembangkan Masyarakat Lombok Barat yang Ber-Akhlakul Karimah, 

Berbudaya, Dan Demokratis 

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menjaga dan 

meningkatkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral dan beretika untuk menjadi 

manusia yang berkepribadian Pancasila dan berwatak luhur yang memiliki ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sikap mental, moral dan budi pekerti yang luhur. 

Kondisi ini juga didukung oleh responsifitas terhadap penguasaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, sehingga tercipta suasana kehidupan yang penuh toleransi, tenggang 

rasa dan harmonis serta demokratis.  

 

2. Meningkatkan Optimalisasi Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan secara 

Berkeadilan, Berkualitas Dan Berkesinambungan 

Misi ini merupakan upaya dalam memberikan akselerasi yang optimal terhadap 

pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang 

berpegang pada prinsip berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan. Sehingga 

dengan demikian diharapkan tercipta sumberdaya manusia Lombok Barat yang sehat, 

cerdas, produktif, dan kompetitif sebagai agen perubahan (agent of change) untuk 

masa yang akan datang.  

 

3. Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Yang Berbasis Pada 

Sumberdaya Lokal, Pengembangan Investasi Dan Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat sesuai dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan 

Misi ini merupakan upaya dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Lombok 

Barat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan disparitas 

pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan yang 

berbasis pada potensi sumberdaya lokal wilayah, mempunyai daya saing dan mampu 

sejajar dengan daerah lain sehingga dapat meningkatkan kebanggan dan 

kepercayaan diri masyarakatnya.  

 

4. Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui 

Keseimbangan Penataan Ruang dan Adaptabilitas Perubahan Lingkungan 

Hidup 

Misi ini menitikberatkan pada pemerataan pembangunan fisik dan infrastruktur 

strategis yang mengacu pada keseimbangan penataan ruang wilayah dan 
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adaptabilitas pengelolaan terhadap perubahan lingkungan sehingga dapat 

memberikan keseimbangan pada ekosistem secara menyeluruh. 
 

5. Memantapkan Penegakan Supremasi Hukum, Penyelenggaraan Pemerintahan 

Yang Bersih, Dan Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat 

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk terus menjaga 

cita – cita mulia yang memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat 

dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan 

partisipasi, transparansi, responbilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil, 

efektif, efisien, akuntabel dan penegakan supremasi hukum untuk menciptakan 

keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan masyarakat yang demokratis. 

Penegakan supremasi hukum dilakukan untuk menjaga norma / kaidah hukum dalam 

masyarakat serta mempertahankan nilai nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat. 
 

C. TUJUAN DAN SASARAN  

Untuk mewujudkan misi – misi sebagimana telah di rumuskan di atas, maka  tujuan yang 

ingin di capai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut : 
 

Tujuan 1 Meningkatnya kualitas pemahaman keagamaan masyarakat, toleransi dan 

peran kelembagaan. 

 

1.1 Terwujudnya peningkatan pemahaman dan aktivitas keagaamaan 

masyarakat serta toleransi keagamaan 

 1.2 Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat akan kebudayaan 

daerah 

Tujuan 2 Meningkatkan stabilitas sosial dan pemahaman demokratisasi di 

masyarakat 

 2.1 Terwujudnya masyarakat yang demokratis, kreatif dan responsif 

terhadap perubahan sosial 

Tujuan 3 Mempercepat pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan  dan 

menurunkan angka buta aksara 

 

3.1 Menjamin pemerataan pemenuhan pendidikan dasar, peningkatan 

kualitas pelayanan pendidikan dan ketrampilan masyarakat serta 

menurunnya angka Buta Aksara 

 3.2 Terwujudnya pendidikan berkualitas dan yang berdaya saing global 

Tujuan 4 Meningkatkan pemerataan dan  kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 

 4.1 Terwujudnya peningkatan komponen derajat kesehatan masyarakat 

Tujuan 5 Mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran melalui 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru dan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat 
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5.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat sehingga terciptanya lapangan kerja baru, 

penurunan jumlah masyarakat miskin 

 5.2 Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan terampil 

Tujuan 6 Menjamin dan meningkatkan iklim investasi dan pengembangan sektor 

andalan daerah 

 6.1 Meningkatnya kualitas pelayanan dan jaminan berinvestasi 

 6.2 Terwujudnya optimalisasi pengembangan pada sektor pariwisata 

Tujuan 7 Meningkatkan produktivitas dan kontribusi sektor pertanian dalam arti luas 

pada pertumbuhan ekonomi daerah 

 7.1 Terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan 

Tujuan 8 Meningkatkan keseimbangan tata ruang dan peningkatan pemerataan serta 

kualitas infrastruktur wilayah 

 8.1 Terwujudnya penataan ruang yang serasi, seimbang dan produktif 

 8.2 Tersedianya infrastruktur yang memadai dan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat maupun sektor pembangunan  

 8.3 Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman sehat 

 8.4 Tersedianya sistem transportasi dan komunikasi terpadu dan 

menyeluruh 

Tujuan 9 Meningkatkan kualitas pengelolaan SDA dan lingkungan serta IPTEK 

secara partisipatif dan berkelanjutan 

 9.1 Menjamin peningkatan kualitas pengelolaan SDA dan lingkungan 

serta pemenuhan IPTEK daerah yang berkelanjutan 

Tujuan 10 Meningkatkan adaptabilitas dan kapasitas daerah dalam menanggulangi 

resiko bencana alam 

  10.1 Tersedianya sistem pengelolaan lingkungan berbasis mitigasi 

bencana 

Tujuan 11 Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum aparat dan masyarakat 

 
11.1 Terwujudnya sistem pelayanan publik yg transparan, berkepastian 

hukum & tepat waktu 
Tujuan 12 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengawasan kinerja 

pemerintahan 

  12.1 Terwujudnya tatalaksana pemerintahan yang baik dan aparatur yang 

bersih dan professional 

Tujuan 13 Mengembangkan pembangunan partisipatif dan keseimbangan gender 

  13.1 Terwujudnya pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan 

  13.2 Terwujudnya keseimbangan gender dan kesejahteraan semua 

komponen masyarakat 

 


