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BAB IV
VISI DAN MISI

4.1. VISI
“ MASYARAKAT TAQWA, ADIL, MAKMUR DAN AMAN”

Aparatur Lembang dan Masyarakat setempat sepakat

bahwa Visi adalah gambaran umum dari kondisi yang ideal

yang dibutuhkan oleh Lembang Saluallo di masa yang akan

datang yang dicapai bersama dengan partisipasi masyarakat

untuk jangka waktu tertentu.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud sesuai dengan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014

tentang Pembangunan Lembang, yaitu 6 (enam) tahun.

Jangka waktu dimaksud bagi Lembang Saluallo adalah dari

Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

Adapun sesuai kesepakatan antara Pemerintah

Lembang Saluallo dengan BPL Lembang Saluallo bahwa visi

Lembang Saluallo adalah menjadikan : “ MASYARAKAT
TAQWA, ADIL, MAKMUR DAN AMAN ” melalui Koordinasi di

Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan, Keamanan dan

Ketertiban dengan melibatkan peran aktif masyarakat yang

didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa.”

4. 2. MISI

Misi Lembang Saluallo merupakan turunan dari Visi
Lembang Saluallo. Misi merupakan tujuan jangka lebih
pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya
sebuah visi. Dengan kata lain, Misi Lembang Saluallo
merupakan penjabaran lebih operasional dari visi.
Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan
mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di
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masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi
Lembang Saluallo. Dalam meraih Visi Lembang Saluallo
seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan
mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal
maupun eksternal. Maka disusunlah Misi.

4.2.1 Misi-misi
1. Membina Toleransi antar umat beragama

2. Mengutamakan pelayanan untuk pemberdayaan potensi

masyarakat dalam berbagai bidang (adat dan budaya,

pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan

dan politik)

3. Peningkatan Infrastruktur dan Pemeliharaannya

4. Pelestarian Lingkungan Hidup (Kebersihan)

5. Transparansi Pengelolaan Dana

6. Bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaga :

- Keamanan dan ketertiban

- Kesejahteraan keluarga dan masyarakat pada

umumnya.

4.2.2 Penjabaran Misi-misi
1. Membina Toleransi antar umat beragama

Misi ini menjelaskan tentang kebebasan dan

rasa aman dari masyarakat untuk menjalankan

keyakinannya sesuai dengan agamanya tanpa ada

gangguan yang menggaggu kekusukan saat beribadah

dari kelompok atau orang tertentu. Hal ini adalah

bagian yang tak terpisahkan dari proses pembentukan

ketaqwaan masyarakat dalam mewujudkan Lembang

Saluallo yang religi. Demikian pula dengan segenap
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aparat pemerintah yang patuh dan taat dalam

beribadah.

2. Mengutamakan pelayanan untuk pemberdayaan potensi

masyarakat dalam berbagai bidang (adat dan budaya,

pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan,

perikanan dan politik)

Pelayanan yang dimaksudkan dalam misi

adalah peningkatan dan penggalian potensi Lembang

dalam berbagai bidang yang berangkat dari kebutuhan

masyarakat Lembang Saluallo yang disesuai dengan

tatanan kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan adat

dan budaya dalam masyarakat. Dalam hal adat dan

budaya Lembaga adat Lembang Saluallo berperan

dalam menata adat dan budaya yang sesuai dengan

adat dan budaya yang semestinya.

Pelayanan dalam pendidikan akan ditingkatkan

dengan permbinaan tenaga pengajar dan penggalian

potensi-potensi di bidang pendidikan lainnya dengan

harapan sumber daya manusia dalam Lembang

Saluallo akan meningkat seiring dengan perbaikan

dalam bidang pendidikan dalam pembentukan watak

yang selaras dan seimbang dalam pemahaman hak dan

kewajiban. Dan Memberikan Fasilitasi Pembinaan dan

Pengembangan Keterampilan dan Kreativitas

Masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja dan

Wira Usaha Baru.

Sementara dalam bidang kesehatan akan

dilakukan pembangunan dan pemanfaatan sarana

kesehatan secara maksimal.
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Dalam pertanian, peternakan dan perikanan

adalah mewujudkan penyelenggaraan secara bermutu

sesuai dengan Topografi lembang dan memaksimalkan

potensi yang ada.

3. Peningkatan Infrastruktur dan Pemeliharaannya

Peningkatan infrastruktur sangat masih

diperlukan di Lembang Saluallo. Misalnya jalan masih

perlu perintisan dan sebagian jalan masih butuh

pelebaran. Jalan yang sudah ada perlu penanganan

secara serius dengan membenahi bahu jalan dan

pentalutan karena sebagian jalan mulai retak di area

yang seharusnya ditalud tapi tidak.  Di daerah-daerah

tertentu saat musim hujan air masuk ke jalan dan

menggenangi jalan karena tidak adanya penataan

drainase yang tidak sesuai debit air dan ada daerah

yang belum ada drainasenya.

Peningkatan infrastruktur dalam peningkatan

hasil pertanian dengan pembuatan Irigasi.

Rehabilitasi Kantor Lembang untuk memenuhi

kebutuhan ruangan yang belum memadai.

Dan masih banyak lagi kebutuhan dari bidang

infrastruktur lainnya yang masyarakat Lembang

Saluallo akan dijelaskan dalam bab berikut dalam

RPJM Lembang Salualli ini.

4. Pelestarian Lingkungan Hidup (Kebersihan)

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang

dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk

hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
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mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta

mahluk hidup yang lain. Pelestarian lingkungan hidup

adalah rangkaian upaya untuk memelihara

kelangsungan daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup

adalah kemampuan lingkungan hidup untuk

mendukung perikehidupan manusia, mahluk hidup

yang lain dan keseimbangan antar keduanya. Kearifan

lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata

kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi

dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari.

Tanggungjawab bersama antara Pemerintah

Lembang dan masyarakat dalam menjaga kelestarian

dan keberlanjutan dalam bemanfaatan sesuai dengan

keraifan lokal yang sesuai kepastian hukum.

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup

bertujuan :

a. Melindungi wilayah Lembang Saluallo dari

kerusakan lingkungan hidup;

b. Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup

dan kelestarian ekosistem;

c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk

mencapai keserasian, keselarasan, dan

keseimbangan lingkungan hidup;

d. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan

generasi masa depan;

e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam

secara bijaksana;
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5. Transparansi Pengelolaan Dana

Misi Membangun Perencanaan transparansi Dana yang

Akuntabel.

Misi ini menjelaskan Penciptaan Fondasi

Manajemen Pemerintahan yang Mantab melalui

Pengembangan Data / Informasi Desa yang benar dan

rinci Menuju Perencanaan Lembang yang Detil dan

Lengkap serta Berkualitas.

Misi ini disepakati karena terbukti kualitas

manajemen pemerintahan tergantung dengan kualitas

manajemen pembangunan. Aspek Pemerintahan

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses

pembangunan dan sebaliknya aspek pembangunan

adalah kewajiban yang harus dipenuhi dalam

pemerintahan. Pembangunan adalah upaya pemerintah

dan segenap masyarakat dalam melakukan perubahan

keadaan dari keadaan sekarang menuju keadaan yang

ideal dan lebih memenuhi hajat kehidupan orang

banyak, dan lebih baik sesuai dengan perkembangan

tingkat peradaban manusia.

Pemerintah yang tidak melakukan amanat

pembangunan merupakan merupakan hal yang salah.

Sedangkan manajemen pembangunan menempatkan

perencanaan sebagai tahapan profesional pemerintah

yang harus dipenuhi. Tanpa perencanaan yang baik

suatu pemerintahan menunjukkan dirinya tidak

profesional.

Perencanaan yang baik disusun berbasis data /

informasi tolok ukur yang jelas dan riil. Data /

informasi yang riil dimaksud adalah data profil
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Lembang. Informasi profil yang salah akan

menyesatkan pikiran pengambil keputusan dalam

perencanaan kebijakan. Artinya data yang salah akan

menghasilkan perencaanaan yang salah. Perencanaan

yang salah sama artinya merencanakan kesalahan.

Kesalahan dalam merencanakan dan

melaksanakan kebijakan pembangunan merupakan

indikator tata pemerintahan yang kurang baik. Oleh

sebab itu diyakini “good village govermance” tidak

mungkin terwujud jika fondasi pembangunan yaitu

pengelolaan data/informasi dan perencanaan dan

pelaksanaan rencana pembangunan tidak akuntabel.

(tidak bisa dipertanggungjawabkan).

Akuntabilitas adalah kemampuan penerima

amanat pembangunan dalam

mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana

pembangunan yang sudah disepakati.

6. Bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaga :

- Keamanan dan ketertiban

- Kesejahteraan keluarga dan masyarakat pada

umumnya.

Bahwa kebutuhan akan rasa aman dan damai

adalah suatu keharusan demi terciptanya kerukunan

dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan

bernegara. Perlu untuk menciptakan keamanan dan

ketertiban demi hidup yang serasi, selaras dan

seimbang guna menunjang terlaksananya

pembangunan demi kesejahteraan masyarakat yang

berkelanjutan yang berdasarkan pancasila.


