BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah
adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Organisasi
Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta
rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan
kebijakan jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah menunjukkan
bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dan target kinerja
hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.
Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi
yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Badan Kesatuan
Bangsa

dan

Politik

Provinsi

Sumatera

Selatan

mencakup

penentuan

kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan
ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan
oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi
setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya
mencapai sasaran yang telah ditentukan.
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Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
VISI
: Sumatera Selatan Maju Untuk Semua
MISI ke-5 : Meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, dengan ditopang fisik yang
sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius
TUJUAN
1. Terwujudnya
berdemokrasi
Sumatera Selatan

SASARAN
1. Meningkatkan Stabilitas Keamanan,
di
Ketertiban dan Kehidupan Beragama

STRATEGI
1. Peningkatan, penguatan terhadap partisipasi
masyarakat
dan
Lembaga
Masyarakat
mengenai deteksi dini dan pencegahan dini
dalam rangka peningkatan kewaspadaan
nasional

ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Pendidikan Budaya
Masyarakat dan Parpol

2. Peningkatan kemitraaan melalui Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Tim
Kewaspadaan Pemerintah Daerah (TKPD)

2. Memfasilitasi
semua
aktifitas
lembaga
kebudayaan dan keagamaan untuk berpartisipasi
dalam membangun penguatan toleransi dalam
kehidupan bermasyarakat.

3. Peningkatan kesadaran dan pemahaman
serta kualitas kehidupan politik masyarakat
terhadap etika dan budaya politik yang
demokratis

3. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan rasa
cinta tanah air

4. Peningkatan partisipasi politik dalam setiap
proses kegiatan politik

4. Mengoptimalkan Pengembangan dan Penataan
Organisasi Kemasyarakatan dan LSM

Politik

5. Pembangunan pusat sumber data Parpol,
Ormas dan Lembaga Nirlaba Lainnya yang
berbasis komputerisasi
6. Melalui pentas seni, menfasilitasi pertemuan
tokoh adat dan ormas budaya
7. Peningkatan Peran Kelembagaan Masyarakat
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di

8. Pembinaan
seluruh
Organisasi
Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba
Lainnya dalam rangka mendukung program
pemerintah di Provinsi Sumsel
9. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan
pengamalan nilai-nilai pancasila, wawasan
kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat
10. Peningkatan rasa persatuan dan kesatuan
masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI)
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