I.1.1. Visi
Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah
bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian
dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator – indikatornya. Visi
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 adalah:
“Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak
Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”
Kata kunci dari visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 dapat dijelasakan
sebagai berikut:
1) Sebagai Bunda Tanah Melayu
Mengandung arti bahwa Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap menjadi wilayah
yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni budaya melayu dalam kehidupan
masyarakat. Nilai-nilai adat dan budaya melayu tersebut dilestarikan agar tidak pudar
terpengaruh oleh budaya luar.
2) Sejahtera
Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti aman sentosa dan
makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).
Masyarakat sejahtera dapat diartikan secara luas yaitu masyarakat yang terpenuhinya
kebutuhan dasarnya (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan, dan
jaminan sosial).
3) Berakhlak Mulia
Berakhlak mulia mengandung arti bahwa diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan
Riau telah dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas masyarakat melayu dimana
Agama Islam menjadi sumber utama referensinya dengan dasar keimanan dan
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bagi masyarakat selain Islam juga
dapat melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tercipta kerukunan antar umat
beragama.
4) Ramah Lingkungan
Ramah lingkungan mengandung arti bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau
diharapkan menjadi wilayah dengan lingkungan yang bersih, sehat, asri, dan nyaman
sehingga perlu didukung dengan sistem pengelolaan lingkungan dan sistem pengelolaan

sampah yang baik, pemanfaatan ruang yang memenuhi aspek daya dukung lingkungan,
dan dilengkapi ruang terbuka hijau yang memadai.
5) Unggul di Bidang Maritim
Unggul di bidang maritim diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dicitacitakan
memiliki keunggulan pada sektor kemaritiman terutama sektor kelautan dan perikanan,
perhubungan, dan pariwisata didukung dengan pembangunan sektor – sektor lainnya
dengan berorientasi pada kemaritiman (maritime oriented). Pembangunan kemaritiman
diharapkan mampu mewujudkan tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu:
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan;
menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi; meningkatkan
kontribusi sektor kelautan bagi perekonomian daerah; menciptakan lapangan kerja;
meningkatkan konsumsi ikan; dan memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian
sumberdaya kelautan. Keunggulan di bidang maritim juga mencakup konektivitas antar
pulau dan antar Kabupaten/Kota, serta pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau –
pulau kecil untuk pengembangan pariwisata bahari.
I.1.2. Misi
Untuk mencapai Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 maka
langkah-langkah yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Perbatasan dirumuskan dalam
salah satu Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 yakni misi ke 9
(Sembilan) adalah “Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur
birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan
publik yang berkualitas”.

