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BAB VIII
ARAH KEBIJAKAN UMUM

Arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah

Lembang Saluallo akan menentukan agenda, tujuan dan sasaran

program pembangunan enam tahun ke depan. Sebagai upaya

pencapaian pembangunan yang diharapkan maka dirumuskan

kebijakan pembangunan sebagai dasar penetapan pokok-pokok

pikiran dengan mengacu pada strategi, visi dan misi Lembang

Saluallo, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kesatuan arah

yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh

Lembang Saluallo, sesuai dinamika masyarakat yang selalu

berkembang.

Arah kebijakan umum Lembang Saluallo juga dapat

diartikan sebagai operasionalisasi dari visi dan misi Lembang

untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu arah kebijakan

umum Lembang pada RPJM Lembang ini tetap merujuk pada

RPJM Daerah Kabupaten Tana Toraja.

1. Peningkatan kinerja aparatur Lembang melalui pelatihan dan

sosialisasi tentang berbagai macam disiplin ilmu, khususnya

yang berkaitan dengan pemerintahan Lembang.

2. Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di

segala bidang.

3. Penataan regulasi diberbagai bidang, dengan menerbitkan

Peraturan Lembang yang diperlukan dan dirasa mendesak.

4. Peningkatan sumber daya manusia di semua elemen

masyarakat yang berilmu, sehat dan religius melalui kegiatan-

kegiatan yang diselenggarakan di RT, RW, Lembang,

Kecamatan maupun Kabupaten.
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5. Peningkatan peran wanita (kesetaraan Gender) dalam proses

pembangunan disegala bidang.

6. Peningkatan moralitas, etika, keimanan dan ketaqwaan kepada

Tuhan Yang Maha Esa, melalui seminar atau kegiatan

keagamaan dan dialog interaktif dengan berbagai elemen

masyarakat.

7. Peningkatan pentingnya toleransi antar umat beragama

dengan menanamkan sikap saling menghormati dan

menghargai antar umat beragama.

8. Peningkatan kesadaran mengembangkan Ilmu pengetahuan

dan teknologi dengan membentuk, mengembangkan dan

memasyarakatkan perpustakaan Lembang.

9. Peningkatan kewaspadaan dan kemampuan semua elemen

masyarakat Lembang Saluallo untuk menghadapi atau

menangani keadaan darurat/bencana alam di wilayahnya.

10. Peningkatan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah

Lembang Saluallo

11. Peningkatan kerja sama antar Lembang tetangga.

12. Peningkatan sarana dan prasarana kebersihan dan keindahan,

transportasi, penerangan jalan, perumahan tidak layak huni,

air bersih, irigasi, seni dan olah raga, akses jalan antar RT/RW

dan antar Lembang/Kecamatan, dll.

13. Peningkatan kesadaran hukum di masyarakat melalui

sosialisasi-sosialisasi dan pendekatan-pendekatan

kekeluargaan, sehingga menekan adanya konflik, menurunnya

tingkat kriminalitas di masyarakat yang berdampak pada

persatuan dan kesatuan di Lembang Saluallo tetap terjaga

dengan baik.


