3.1. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala
daerah Terpilih
Berdasarkan pada capaian hasil pembangunan 5 (lima) tahun ke
belakang yang telah dicapai serta permasalahan maupun potensi yang
kesemuanya perlu dikelola dengan baik melalui konsep pembangunan
yang jelas dan terarah, untuk itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
perlu mentapkan visi misi pembangunan daerah 2016 -2021. Visi misi
pembangunan daerah merupakan penjabaran visi misi Gubernur terpilih
2016-2021 yang selain mengacu pada agenda prioritas nasional juga
merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.
Visi

misi

Provinsi

Kepulauan

Riau

tahun

2016-2021

yaitu:

“Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu yang
sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan dan unggul di bidang
maritim”. Salah satu unsur visi yaitu ramah lingkungan yang 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.
Dalam rangka mewujudkan visi ”Terwujudnya Kepulauan Riau
sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah
Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”, misi yang yang ditempuh
sebanyak 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut.
1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis,
berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur
berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar
kabupaten/kota.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme
Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan
kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata,
pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan
mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan
pangan
6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal
(investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Meneruskan

pengembangan

ekonomi

berbasis

industri

dan

perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel,
aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi
serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai perangkat daerah yang
menangani lingkungan hidup mendukung pencapaian misi-8 yaitu
meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
Sesuai dengan RPJMD, tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan misi ke-8
tersebut yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan dan
pelestarian hutan, dan penanganan lahan kritis secara berkelanjutan,
dengan sasaran Berkurangnya kerusakan lingkungan, terkelolanya hutan
secara lestari, dan berkurangnya lahan kritis.

