RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH
Evaluasipelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi
RKPD tahun lalu dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun
berjalan

sebagai

bahan

acuan.

Adapun

capaian

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi
dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting
dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek
pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
Gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal tentang apa,
bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan
selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang
nantinya

perlu

ditingkatkan

untuk

optimalisasi

pencapaian

keberhasilan

pembangunan daerah. Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau
pijakan dalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi,
serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.
Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan
diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah Kabupaten Lamandau, merupakan data dan informasi yang menggambarkan
keadaan pada setiap kecamatan di wilayah masing-masing.
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2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi
Aspek geografi kabupaten/kota memberikan gambaran mengenai karakteristik
lokasi dan wilayah, dan potensi pengembangan wilayah. Sedangkan gambaran
kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan
populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada
kabupaten/kota.
Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Lamandau terletak pada 1º 9' sampai dengan 3º
36' Lintang Selatan dan 110º 25' sampai dengan 112º 5' Bujur Timur. Kabupaten
yang merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah ini memiliki
wilayah yang cukup luas, yaitu sekitar 6.414 Km2.
Secara administratif Kabupaten Lamandau berbatasan dengan:
1) Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten
Kotawaringin Barat, dan Kabupaten Seruyan.
2) Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukamara dan Kabupaten
Kotawaringin Barat.
4) Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukamara dan Provinsi
Kalimantan Barat.
Peta wilayah administratif dapat dilihat pada Gambar 2.1.
Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Lamandau
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Ibukota Kabupaten Lamandau terletak di Nanga Bulik. Wilayah administrasi
Kabupaten Lamandau terbagi menjadi 8 Kecamatan yang terdiri dari 80 desa dan 3
kelurahan. Jarak terjauh dari ibukota Kabupaten Lamandau ke ibukota kecamatan
adalah Kecamatan Delang yaitu sejauh 114 km. Selanjutnya adalah Kecamatan Batang
Kawa yaitu sejauh 112 km, Kecamatan Lamandau sejauh 84 km, dan Kecamatan
Belantikan Raya sejauh 80 km. Sementara yang terdekat adalah Kecamatan Sematu
Jaya.
Kabupaten Lamandau terdiri dari 8 kecamatan. Kecamatan yang memiliki luas
wilayah terbesar adalah Kecamatan Lamandau yaitu seluas 1.333 km2 (20,78 persen)
dari total luas wilayah Kabupaten Lamandau. Selanjutnya, Kecamatan Belantikan
Raya seluas 1263 km2 (19,69 persen) dari luas wilayah Kabupaten Lamandau,
Kecamatan Bulik Timur seluas 1074,72 km2 (16,76 persen) dan Kecamatan
Batang Kawa dan Delang memiliki luas yang kurang lebih sama, seluas 685 km2 atau
(10,59 persen). Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah
Kecamatan Sematu Jaya dengan persentase luas (1,35 persen) dari luas wilayah
Kabupaten Lamandau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 2.1 dan Bagan 2.1.

Tabel 2.1
Tinggi Rata-Rata, Luas Daerah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Lamandau Tahun 2012

No

Nama Kecamatan

Tinggi RataRata dpl (m)

Luas Daerah
(Km2)

Persentase Luas
Kecamatan

Jumlah
Desa/Kelurahan

1

Bulik

90,08

665,55

10,38

12

2

Bulik Timur

118,17

1074,72

16,76

12

3

Sematu Jaya

109,29

86,85

1,35

7

4

Menthobi Raya

124,00

620,88

9,68

11

5

Lamandau

95,30

1333,00

20,78

10

6

Belantikan Raya

110,33

1263,00

19,69

12

7

Batang Kawa

131,67

685,00

10,59

9

8

Delang

153,20

685,00

10,59

10

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013
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Bagan 2.1 Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Lamandau
Delang
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Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Kabupaten Lamandau termasuk daerah yang beriklim tropis Type A
berdasarkan zone iklim, yaitu jumlah bulan basah lebih banyak dibandingkan dengan
bulan kering. Suhu rata-rata di Kabupaten Lamandau 27,48oC (kisaran rata-rata 21,6o
– 33,2o). Suhu udara rata-rata minimum adalah 81%. Daerah Kabupaten Lamandau
beriklim tropis, yang dipengaruhi oleh musim kemarau/kering dan musim hujan.
Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai bulan September,
sedangkan musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Mei. Curah hujan
berkisar antara 2.000 – 2.500 mm/tahun. Curah hujan tertinggi pada bulan Januari
dan terendah pada bulan Agustus. Kelembaban udara berkisar antara 81% - 92%,
yang berarti tergolong daerah yang memiliki udara yang cukup lembab. Kecepatan
angin 0,4 – 0,7 knot.
Kabupaten Lamandau terletak pada ketinggian yang berkisar antara 200-500
meter di atas permukaan air laut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa
daerah perbukitan di wilayah Kabupaten Lamandau. Kemiringan lahan Kabupaten
Lamandau tersebar dengan indeks kemiringan 0-15%, masih dapat digunakan untuk
lahan pertanian sebesar 39.587 hektar.
Kondisi topografi Kabupaten Lamandau yaitu terdiri dari rawa dataran
rendah, dataran tinggi dan perbukitan, yang juga dialiri oleh beberapa sungai besar
maupun kecil yang masih menjadi urat nadi perekonomian di Lamandau. Topografis
Kabupaten Lamandau dibagi empat bagian, yaitu dataran, daerah berombak, daerah
berombak berbukit, dan daerah berbukit-bukit.
II-4

|

RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015

Wilayah Kabupaten Lamandau memiliki potensi sumber daya alam antara lain:
bijih besi, emas, galena bauksit, serta jenis mineral ikutan lainnya seperti Zync, Pyrite,
dan lain-lain. Dari total luas Lamandau sebesar 6.414.400 km2 tercatat 167.343 Ha
yang telah dikelola oleh kuasa pertambangan.
Geologi permukaan tanah di kawasan Lamandau terdiri dari lapisan humus,
jenis tanah latosol dan podsolik merah kuning yang tahan erosi namun memiliki
tingkat resapan yang sangat kecil. Bagian utara terdiri dari tanah litosol, bagian
tengah terdiri dari tanah podsolik merah kuning, dan bagian selatan terdiri dari
danau dan rawa aluvial/organosol banyak mengandung air.
Untuk kondisi hidrologi Kabupaten Lamandau terdiri dari sungai-sungai baik
besar maupun kecil. Salah satu aliran sungai terbesar yang melalui wilayah
Kabupaten Lamandau adalah sungai Lamandau dengan beberapa cabang yang
membentuk anak sungai yang berada di sekitar kota antara lain Sungai Bulik, Sungai
Samaliba, Sungai Sebelimbingan, Sungai Dawak dan lain-lain. Sungai Lamandau
beserta anak-anak sungainya disamping berfungsi untuk menunjang kehidupan
sehari-hari penduduk di sekitarnya juga berfungsi sebagai jalur transportasi.

Tabel 2.2
Sungai di Kabupaten Lamandau Tahun 2012

Rata-rata
Panjang
Dapat
(km)
Dilayari (km) Kedalaman (m) Lebar (m)
1
Sungai Bulik
45
45
5
30
2
Sungai Lamandau
65
65
6
65
3
Sungai Belantikan
52
52
4
23
4
Sungai Matu
21
21
3,5
8
5
Sungai Batang Kawa
65
65
6
25
6
Sungai Delang
57
40
5
18
7
Sungai Kungkung
20
2
4
Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013
No.

Nama Sungai

Rencana pola ruang di Kabupaten Lamandau meliputi:
-

pola ruang kawasan lindung
pola ruang kawasan budidaya.
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Gambar 2.2
Peta Pola Ruang Kabupaten Lamandau
Berdasarkan Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau

Untuk kawasan lindung meliputi:
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan rawan bencana lainnya; dan
e. kawasan hutan adat / ulayat.
Kawasan hutan lindung terdapat di wilayah Kecamatan Menthobi Raya dengan
luas kurang lebih 9.722 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih
28.491,73 hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 5.731,64 hektar,
Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 418,80 hektar dan Kecamatan
Delang dengan luas kurang lebih 10.391,45 hektar. Luas total kawasan hutan lindung
kurang lebih 54.755,62 hektar.
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Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
merupakan kawasan resapan air yang terdapat di area hutan lindung dengan luas
kurang lebih 54.755,62 hektar, tersebar di wilayah Kecamatan Menthobi Raya dengan
luas kurang lebih 9.722 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih
28.491,73 hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 5.731,64 hektar,
Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 418,80 hektar dan Kecamatan
Delang dengan luas kurang lebih 10.391,45 hektar
Kawasan perlindungan setempat yaitu sempadan sungai, dengan luas kurang
lebih 13.777 hektar, terdapat di sungai Lamandau dengan luas kurang lebih 6.513
hektar, sungai Bulik dengan luas kurang lebih 2.253 hektar, sungai Belantikan dengan
luas kurang lebih 2.026 hektar, sungai Pelikodan dengan luas kurang lebih 1.629
hektar, sungai Menthobi dengan luas kurang lebih 1.356 hektar dan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) Perkotaan.
Kawasan rawan bencana merupakan kawasan rawan rawan banjir yaitu pada
daerah-daerah sekitar Sungai Lamandau Kecamatan Bulik dan rawan kebakaran yaitu
pada daerah Kecamatan Sematu Jaya.
Kawasan hutan adat merupakan kawasan hutan yang statusnya tidak tumpang
tindih dan jelas keberadaannya di tiap-tiap desa.

Untuk kawasan budidaya meliputi:
a. Kawasan peruntukan hutan;
b. Kawasan peruntukan pertanian;
c. Kawasan peruntukan perkebunan;
d. Kawasan peruntukan peternakan;
e. Kawasan peruntukan perikanan;
f. Kawasan peruntukan pertambangan;
g. Kawasan peruntukan industri;
h. Kawasan peruntukan pariwisata;
i. Kawasan peruntukan permukiman;
j. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan
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Kawasan peruntukan hutan meliputi :
a. hutan produksi terbatas (HPT) seluas kurang lebih 299.378,11 hektar yang
tersebar di wilayah Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 93.200,00
hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 102.700,00 hektar,
Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 36.370,00 hektar, Kecamatan
Delang dengan luas kurang lebih 21.820,01 hektar, Kecamatan Menthobi Raya
dengan luas kurang lebih 105,1 hektar dan Kecamatan Lamandau dengan luas
kurang lebih 45.183 hektar;
b. hutan produksi tetap (HP) seluas kurang lebih 93.525,45 hektar yang tersebar di
wilayah Kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 43.210,00 hektar,
Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 27.211,45 hektar, Kecamatan
Bulik dengan luas kurang lebih 15.330,00 hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan
luas kurang lebih 4.503,00 hektar dan Kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang
lebih 3.271,00 hektar;
c. hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 167.874,25
hektar yang tersebar di wilayah Kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang
lebih 13.970,00 hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih
56.270,01 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 8.535,00
hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 14.450,00 hektar,
Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 4.635,00 hektar, Kecamatan
Lamandau dengan luas kurang lebih 31.080,00 hektar, Kecamatan Bulik dengan
luas kurang lebih 35.508,13 hektar dan Kecamatan Sematu Jaya dengan luas
kurang lebih 3.426,11 hektar;
d. Hutan penelitian dan pendidikan (HPP) seluas kurang lebih 6.893 hektar yang
lokasinya berada di dalam hutan produksi di Kecamatan Bulik Timur dengan luas
kurang lebih 3.673,08 hektar dan Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang
lebih 3.219,72 hektar.
Kawasan peruntukan pertanian meliputi:
a. Kawasan pertanian tanaman pangan meliputi :
1. kawasan pertanian lahan basah difokuskan terutama pada bagian tengah dan
selatan, dengan luas kurang lebih 6.239 hektar tersebar dikecamatan Bulik
dengan luas kurang lebih 2.705 hektar, kecamatan Bulik Timur dengan luas
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kurang lebih 298 hektar, kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih
451 hektar, kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 435 hektar,
kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 735 hektar, kecamatan
Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 630 hektar, kecamatan Delang
dengan luas kurang lebih 625 hektar, kecamatan Batang Kawa dengan luas
kurang lebih 360 hektar;
2. kawasan pertanian lahan kering direncanakan penyebarannya difokuskan pada
seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 111.619 hektar tersebar di
kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 14.308 hektar, kecamatan Bulik
Timur dengan luas kurang lebih 18.494 hektar, kecamatan Menthobi Raya
dengan luas kurang lebih 10.489 hektar, kecamatan Sematu Jaya dengan luas
kurang lebih 1.648 hektar, kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih
19.855 hektar, kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 20.516
hektar, kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 14.209 hektar, kecamatan
Batang Kawa dengan luas kurang lebih 12.100 hektar; dan
3. Kawasan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan terdapat di seluruh
kecamatan dengan luas kurang lebih 75.498,77 hektar tersebar di kecamatan
Bulik dengan luas kurang lebih 14.686,85 hektar, kecamatan Bulik Timur
dengan luas kurang lebih 12.838,56 hektar, kecamatan Menthobi Raya dengan
luas kurang lebih 6.137,86 hektar, kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang
lebih 2.924,86 hektar, kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih
10.620,53 hektar, kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih
13.270,80 hektar, kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 8.527,06 hektar,
kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 6.492,27 hektar.
b. Kawasan pertanian hortikultura terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang
lebih 50.108 hektar tersebar di kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 1.398
hektar, kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 6.059 hektar, kecamatan
Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 2.980 hektar, kecamatan Sematu Jaya
dengan luas kurang lebih 462 hektar, kecamatan Lamandau dengan luas kurang
lebih 9.663 hektar, kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 8.516
hektar, kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 11.964 hektar, kecamatan
Batang Kawa dengan luas kurang lebih 9.066 hektar.
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Kawasan perkebunan terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih
212.127 hektar tersebar di kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 46.981,90
hektar, kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 44.290,11 hektar,
kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 34.053,82 hektar, kecamatan
Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 8.542,83 hektar, kecamatan Lamandau dengan
luas kurang lebih 40.987,39 hektar, kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang
lebih 22.270,23 hektar, kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 7.114 hektar,
kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 7.887 hektar.
Kawasan peternakan terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih
4.033 hektar tersebar di kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 703,82 hektar,
kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 555 hektar, kecamatan Menthobi
Raya dengan luas kurang lebih 466 hektar, kecamatan Sematu Jaya dengan luas
kurang lebih 386,14 hektar, kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 455
hektar, kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 529 hektar, kecamatan
Delang dengan luas kurang lebih 516 hektar, kecamatan Batang Kawa dengan luas
kurang lebih 422 hektar.
Kawasan perikanan terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih
166,02 hektar tersebar di kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 70,78 hektar,
kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 8,95 hektar, kecamatan Menthobi
Raya dengan luas kurang lebih 16,95 hektar, kecamatan Sematu Jaya dengan luas
kurang lebih 20,06 hektar, kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 11,66
hektar, kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 15,24 hektar,
kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 12,42 hektar, kecamatan Batang Kawa
dengan luas kurang lebih 9,96 hektar.
Kawasan peruntukan pertambangan meliputi :
a. Mineral Logam, terdiri dari:
1. bijih besi tersebar di Kecamatan Bulik, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan
Bulik Timur, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Menthobi Raya dan
Kecamatan Lamandau;
2. bauksit tersebar di Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Bulik, Kecamatan
Sematu Jaya, Kecamatan Delang dan Kecamatan Bulik Timur;
3. galena tersebar di Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa;
4. zinc tersebar di Kecamatan Batang Kawa dan Kecamatan Belantikan Raya;
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b. Mineral non logam yaitu pasir kwarsa tersebar di Kecamatan Lamandau.
c. Batuan khusus, terdiri dari:
1. granit tersebar di kecamatan Batang Kawa dan Kecamatan Belantikan Raya;
2. andesit tersebar di Kecamatan Belantikan raya, Kecamatan Sematu Jaya,
Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Batang Kawa, Kecamatan Delang dan
Kecamatan Lamandau; dan
3. pasir tersebar secara parsial di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS)
Lamandau.
d. Khusus untuk pertambangan rakyat, terdiri dari:
1. emas tersebar di Desa Karang Mas, Desa Kina, Desa Mengkalang, Desa Karang
Besi, Desa Sungai Buluh dan Desa Tanjung Beringin;
2. ametis (batu mulia) tersebar di Desa Nanga Pelikodan dan di Desa Penopa.
Kawasan peruntukan industri meliputi:
a. Industri menengah dan besar di Kelurahan Nanga Bulik dan desa Kujan

kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 230 hektar;
b. Industri mikro dan kecil dapat berada di luar kawasan peruntukan industri

sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan.
Kawasan peruntukan pariwisata meliputi:
a. wisata alam; dan
b. wisata budaya.
Kawasan peruntukan wisata alam antara lain:
a. Kawasan Pegunungan tersebar di kecamatan Delang, kecamatan Belantikan
Raya, kecamatan menthobi Raya, kecamatan Lamandau;
b. Kawasan Sungai tersebar di kecamatan Lamandau, kecamatan Delang,
kecamatan Batang Kawa, kecamatan Belantikan Raya, kecamatan Bulik Timur,
kecamatan Bulik; dan
c. Wisata flora dan fauna di Sopaan Pangaraman Kahingai dan Bahu Burung serta
Sopanan Penggaraman hulu ginih, Wisata Pancing di Danau Sematu.
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Kawasan peruntukan wisata budaya antara lain: Rumah Betang di kecamatan
Delang dan kecamatan Lamandau.
Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas:
a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
Kawasan peruntukan permukiman

perkotaan berada di Nanga Bulik dan

sekitarnya dengan luas kurang lebih 21.031 hektar. Kawasan peruntukan
permukiman perdesaan berada tersebar disetiap kecamatan dengan luas kurang
lebih 277.852 hektar.

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi :
a. Kodim, terdapat di ibukota Kabupaten Lamandau yaitu Nanga Bulik;
b. Koramil, terdapat di tiap kecamatan di Kabupaten Lamandau;
c. Lapangan Hely sebagai Pertahanan Pangkal Perlawanan di Desa Penyombaan

Kecamatan Delang.

Kondisi Demografis
a. Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Lamandau
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, selama tahun 2008 hingga tahun
2012 jumlah penduduk Kabupaten Lamandau terus mengalami peningkatan. Dari
tahun 2008 berjumlah 59.531 jiwa, tahun 2009 berjumlah 63.079, tahun 2010
berjumlah 63.199 jiwa, tahun 2011 berjumlah 66.061 jiwa dan tahun 2012 berjumlah
70.090 jiwa.
Penduduk Kabupaten Lamandau pada tahun 2012 berjumlah 70.090 jiwa,
terdiri dari perempuan 32.722 jiwa dan laki-laki 37.368 jiwa. Apabila dibandingkan
dengan kepadatan penduduk tahun 2008, peningkatan tingkat kepadatan penduduk
dari 9,28 jiwa per kilometer persegi selama tahun 2008 menjadi 10,93 jiwa per
kilometer persegi pada tahun 2012. Kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan
Sematu Jaya yaitu 113,61 penduduk per kilometer persegi, diikuti Kecamatan Bulik
sebanyak 36,59 penduduk dan Kecamatan Menthobi Raya sebanyak 15,42 penduduk.
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Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Batang Kawa
(3,86) dan Belantikan Raya (4,13). (Lihat Tabel 2.3)
Bagan 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lamandau

72,000
70,000
68,000
Jiwa

66,000

Perkembangan
Jumlah
Penduduk

64,000
62,000
60,000
58,000
56,000
54,000
2008 2009 2010 2011 2012
Tahun

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan
Di Kabupaten Lamandau
No

Kecamatan

1

Bulik

2

Bulik Timur

3

Sematu Jaya

4

Menthobi Raya

5

Luas Daerah
(Km2)
665,55

Jumlah
Penduduk
24.352

Kepadatan
Penduduk (Per Km2)
36,59

1.074,72

7.104

6,61

86,85

9.867

113,61

620,88

9.576

15,42

Lamandau

1.333,00

5.991

4,49

6

Belantikan Raya

1.263,00

5.212

4,13

7

Delang

685

5.346

7,80

8

Batang Kawa

685

2.642

3,86

Jumlah Total

6.414

70.090

10,93

Tahun 2011

66.061

10.3

Tahun 2010

63.199

9,85

Tahun 2009

63.079

9,83

Tahun 2008
59.531
Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013

9,28
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b. Sex Ratio dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
Sex ratio digunakan untuk mengukur komposisi jenis kelamin. Data ini
berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender,
utamanya yang berkaitan dengan kesetaraan perimbangan pembangunan laki-laki
dan perempuan.
Jika dilihat dari sex ratio atau komposisi penduduk menurut jenis kelamin,
jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Lamandau lebih banyak dari jumlah
penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin (sex ratio) di Kabupaten Lamandau sebesar
114. Dengan demikian, terdapat 114 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk
perempuan.
Apabila dilihat dari komposisi kelompok umur, selama tahun 2012, usia
produktif (15 – 64 tahun) masih mendominasi rata-rata sebesar 63%, sedangkan usia
0 – 14 tahun mencapai 34% dan penduduk usia lebih dari 65 tahun sekitar 3%.
Kepadatan penduduk dan jumlahnya berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur
di Kabupaten Lamandau tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Bagan 2.3.
Tabel 2.4
Kepadatan Penduduk serta Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
dan Kelompok Umur Tahun 2012
Kelompok Umur

Jenis Kelamin

Tahun

2012

Jiwa
%

Lakilaki

0 – 14

15 – 64

65 +

Perempuan

24.036

44.301

1.753

32.722

37.368

34

63

3

47

53

Jumlah
Rasio
114

Kepadatan
Penduduk
(Jiwa/km2)

70.090

10,9

100

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013

Bagan 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin & Kelompok Umur
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

50,000
40,000
30,000
Jumlah
Penduduk

Jumlah
Penduduk

20,000
10,000
0
Umur Umur Umur
0 – 14 15 – 64 65 +

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah
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Dilihat berdasarkan lapangan usaha/sektor ekonomi dari persentase
penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha/sektor ekonomi, selama tahun 2012
sebagian besar penduduk Kabupaten Lamandau bekerja pada sektor pertanian yaitu
mencapai 22.302 jiwa atau mencapai 63% dari total penduduk yang bekerja.
Sedangkan penduduk yang bekerja di sektor pemerintahan sejumlah 9,45%,
perdagangan 7,37% dan sektor jasa 7,20%. Sementara itu, untuk sektor Listrik & Air
Minum, Sewa Rumah, dan sektor perbankan hanya mencapai kurang dari 1%.
Persentase penduduk Kabupaten Lamandau yang bekerja menurut lapangan usaha
tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Bagan 2.4.
Tabel 2.5
Persentase Penduduk Kabupaten Lamandau yang Bekerja Menurut Sektor Tahun 2012
No

Tahun 2012

SEKTOR

Penduduk (Jiwa)

1

Pertanian / Agriculture

2

Pertambangan & Penggalian

3

Listrik & Air Minum

4

(%)

22.302

63,00

1.218

3,44

14

0,04

Bangunan / Konstruksi

1.985

5,61

5

Perdagangan

2.608

7,37

6

Industri Pengolahan

844

2,38

7

Pengangkutan & Komunikasi

390

1,10

8

Bank & Lembaga Keuangan

79

0,22

9

Sewa Rumah

68

0,19

10

Pemerintahan

3.346

9,45

11

Jasa-jasa

2.548

7,20

Total

35.402

100,00

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013

Bagan 2.4 Persentase Penduduk Kabupaten Lamandau yang Bekerja
Menurut Sektor Tahun 2012
7%
0%

Pertanian /
Agriculture

10%

0%

Pertambangan &
Penggalian

1%
2%
63%

7%
6%

0%
4%

Listrik & Air Minum
Bangunan /
Konstruksi

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah
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2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menjelaskan tentang
perkembangan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau. Fokus ini akan
memaparkan tentang kondisi ekonomi makro sebuah wilayah yang diukur dengan
beberapa indikator, yaitu pertumbuhan PDRB, Struktur Perekonomian, PDRB per
kapita, dan persentase penduduk diatas garis kemiskinan.
a. Pertumbuhan PDRB
Indikator umum yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi
suatu daerah adalah dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi regional
berhubungan erat dengan sektor-sektor yang membentuknya. Artinya, sektor
mana saja yang memberikan kontribusi lebih terhadap perekonomian, dan
sektor mana saja yang kontribusinya masih kurang sehingga memerlukan
perhatian lebih.
PDRB ada dua macam, yaitu PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga
(ADH) Berlaku dan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga (ADH)
Konstan. Data mengenai pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamandau tahun 2009
- 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.6, Tabel 2.7, dan Tabel 2.8.
Tabel 2.6
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s.d 2012
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lamandau
No

Sektor

1

Pertanian
Pertambangan
& penggalian
Industri
pengolahan
Listrik,gas &
air bersih
Konstruksi
Perdagangan,
hotel &
restoran
Pengangkutan
& komunikasi
Keuangan,
sewa, & jasa

2
3
4
5
6
7
8

2009

2010

jutaan Rp

%

635.100,30

8,13
34,70

6.959,18

jutaan Rp

2011

%

735.995,45

15,89

13.197,25

13,30

933,12

jutaan Rp

2012

%

jutaan Rp

%

838.512,59

13,93

947.663,84

13,02

31,23

16.092,83

21,94

19.311,98

20,00

7.490,87

7,64

8.130,07

8,53

9.126,09

12,25

33,67

1.342,69

43,89

1.545,17

15,08

1.752,84

13,44

2.239,87

29,23

2.773,15

23,81

3.293,12

18,75

3.752,14

13,94

149.254,88

10,36

165.415,93

10,83

181.340,20

9,63

206.157,56

13,69

35.883,75

10,11

38.178,26

6,39

42.121,15

10,33

47.219,89

12,10

21.723,22

14,76

26.290,22

21,02

30.736,95

16,91

36.664,66

19,29

10.056,53
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No

2009

Sektor
Perusahaan
Jasa-jasa
PDRB

9

2010

2011

2012

jutaan Rp

%

jutaan Rp

%

jutaan Rp

%

jutaan Rp

%

78.419,72
940.570,57

11,44
8,30

92.241,49
1.082.925,31

17,63
15,13

110.366,94
1.232.139,02

19,65
13,78

124.445,18
1.396.094,18

12,76
13,31

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Selama kurun waktu 2009-2012, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 nilai PDRB ADHB
tercatat sebesar 950,57 milyar rupiah dan pada tahun 2011 mencapai 1,39 trilyun
rupiah. Artinya, PDRB ADHB Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan sebesar
455,52 milyar rupiah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun. Kontribusi terbesar PDRB
ADHB Kabupaten Lamandau tahun 2009-2012 adalah dari sektor pertanian.
Tabel 2.7
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s.d 2012
Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lamandau
No

Sektor

1

Pertanian
Pertambangan
& penggalian
Industri
pengolahan
Listrik,gas &
air bersih
Konstruksi
Perdagangan,
hotel &
restoran
Pengangkutan
& komunikasi
Keuangan,
sewa, & jasa
Perusahaan
Jasa-jasa
PDRB

2
3
4
5
6
7
8
9

2009
Jutaan (Rp)
359.769,46
5.949,38

%
6,87
35,92

2010
Jutaan (Rp)
376.295,12

%
4,59

2011
Jutaan (Rp)
396.808,61

%
5,45

2012
Jutaan (Rp)
424.657,14

%
7,02

7.042,06

18,37

7.529,49

6,92

8.369,54

11,16

4.355,19

9,82

4.521,66

3,82

4.806,35

6,30

5.170,50

7,58

560,32

26,56

748,16

33,52

794,11

6,14

842,85

6,14

1.542,08

22,03

1.890,32

22,58

2.099,27

11,05

2.260,16

7,66

90.031,91

5,10

97.947,17

8,79

105.230,57

7,44

109.762,92

4,31

22.927,41

6,59

23.972,86

4,56

25.129,68

4,83

26.525,82

5,56

14.223,94

9,62

16.394,31

15,26

18.639,69

13,70

21.291,71

14,23

57.139,40
556.499,09

4,84
5,74

61.934,20
590.745,86

8,39
6,15

68.246,17
629.283,94

10,19
6,52

73.715,74
672.596,38

8,01
6,88

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Demikian halnya dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) selama kurun
waktu 2009-2012 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 nilai PDRB riil
tercatat sebesar 556,49 milyar rupiah kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi
672,59 milyar rupiah sehingga selama periode tersebut secara riil PDRB ADHK
Kabupaten Lamandau naik sebesar 116,09 milyar rupiah. Peningkatan nilai PDRB
terjadi di semua sektor. Namun, kontribusi terbesar PDRB ADHK Kabupaten
Lamandau tahun 2009-2012 masih dari sektor pertanian.
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Tabel 2.8
Perkembangan PDRB Tahun 2009 s.d 2012
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Lamandau
No

Sektor

1
2
3
4
5

Pertanian
Pertambangan& penggalian
Industri pengolahan
Listrik,gas & air bersih
Konstruksi
Perdagangan,
hotel,
&
restoran
Pengangkutan
&
komunikasi
Keuangan, sewa, & jasa
perusahaan
Jasa-jasa
PDRB

6
7
8
9

2009
Hb
Hk
%
%
8,13
6,87
-34,70
-35,92
13,30
9,82
33,67
26,56
29,23
22,03

2010
Hb
Hk
%
%
15,89
4,59
31,23 18,37
7,64
3,82
43,89 33,52
23,81 22,58

2011
Hb
Hk
%
%
13,93
5,45
21,94
6,92
8,53
6,30
15,08
6,14
18,75 11,05

2012
Hb
Hk
%
%
13,02
7,02
20,00 11,16
12,25
7,58
13,44
6,14
13,94
7,66

10,36

5,10

10,83

8,79

9,63

7,44

13,69

4,31

10,11

6,59

6,39

4,56

10,33

4,83

12,10

5,56

14,76

9,62

21,02

15,26

16,91

13,70

19,29

14,23

11,44
8,30

4,84
5,74

17,63
15,13

8,39
6,15

19,65
13,78

10,19
6,52

12,76
13,31

8,01
6,88

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Jika dilihat dari persentase perkembangannya, PDRB ADHB Kabupaten
Lamandau dari tahun 2009-2012 mengalami peningkatan dan penurunan, tahun
2009 sebesar 8,30%, meningkat pada tahun 2010 menjadi 15,13%, kemudian
berturut-turut mengalami penurunan pada tahun 2011 dan 2012 sebesar
13,78% dan 13,31%. Sementara itu, PDRB ADHK justru mengalami peningkatan
tiap tahunnya dari 5,74% pada tahun 2009 menjadi 6,88% pada tahun 2012.
Berdasarkan 9 (sembilan) sektor ekonomi pembentuk PDRB, terdapat 6 (enam)
sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan di atas total pertumbuhan PDRB
Kabupaten Lamandau pada akhir tahun 2012. Keenam sektor tersebut adalah
pertanian, pertambangan dan penggalian, indudtri pengolahan, sektor
bangunan, sektor keuangan, dan sektor jasa. Sedangkan tiga sektor lainnya
berada di bawah pertumbuhan total PDRB, yaitu sektor listrik, gas & air bersih,
sektor perdagangan, hotel, & restoran, dan sektor pengangkutan & komunikasi.
b. Struktur Perekonomian
Struktur perekonomian dapat menggambarkan seberapa besar peran setiap
sektor pembentuk PDRB dalam perekonomian suatu daerah digunakan. Hal ini
dapat dijadikan sebagai dasar analisis maupun pertimbangan dalam
pengambilan kebijakan sebagai upaya peningkatan perekonomian suatu daerah.
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Struktur ekonomi tercermin dari besarnya distribusi persentase nilai tambah
masing-masing sektor terhadap PDRB atas dasar harga berlaku.
Struktur perekonomian suatu daerah dipengaruhi oleh potensi yang ada di
daerah tersebut, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya
manusianya. Sehingga daerah satu dengan yang lain akan memiliki struktur
perekonomian yang berbeda-beda, hal ini terkait dengan potensi yang ada di
daerah masing-masing. Daerah yang memiliki sumber daya alam potensial akan
menggali dan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki.
3 (tiga) sektor yang mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Lamandau
tahun 2012 adalah Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran,
dan Sektor Jasa-jasa. Dari ketiga sektor, sektor Pertanian memiliki kontribusi
terbesar, yaitu 67,88 persen, dengan Subsektor Perkebunan menjadi
penyumbang terbesar pada sektor Pertanian. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat
dalam Bagan berikut.
Bagan 2.5 Distribusi PDRB Kabupaten Lamandau Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2012

2.63%
3.38%

Pertanian
8.91%
Pertambangan & penggalian
Industri pengolahan
Listrik,gas & air bersih

14.77%

Konstruksi
Perdagangan, hotel & restoran

0.27%
0.13%
0.65%
1.38%

67.88%

Pengangkutan & komunikasi
Keuangan, sewa, & jasa
Perusahaan
Jasa-jasa

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Besarnya sumbangan dari sektor Pertanian terhadap PDRB Lamandau
menunjukkan perekonomian Lamandau masih tergantung pada sumber daya
alam. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap
pembentukan total PDRB Lamandau atas dasar harga berlaku dibanding dengan
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sektor-sektor lainnya. Sektor pertanian dari tahun 2008-2012 menjadi sektor
yang memiliki kontribusi terbesar dan mengalami fluktuasi bervariasi, hal ini
dikarenakan meningkatnya peran dari kelompok sektor tersier dan sekunder.
Perkembangan peran Sektor Pertanian di Kabupaten Lamandau yaitu sebagai
berikut: tahun 2008 kontribusinya mencapai 67,63 persen, tahun 2009 67,52
persen, tahun 2010 kontribusinya mencapai 67,53 persen, tahun 2011
kontribusinya mencapai 68,05, dan tahun 2012 kontribusinya mencapai 67,88
dari total PDRB.
Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran merupakan sektor dengan kontribusi
terbesar kedua terhadap perekonomian Lamandau, yaitu sebesar 14,77 persen
setelah tahun sebelumnya memberikan kontribusi hingga 14,72 persen. Peranan
sektor ini dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yang cukup bervariasi.
Sektor

Jasa-jasa

merupakan

sektor

ketiga

terbesar

dalam

struktur

perekonomian Lamandau. Kontribusi sektor ini dari tahun ke tahun mengalami
kenaikan. Tahun 2008 kontribusinya sebesar 8,10 persen, 8,34 persen pada
tahun 2009, 8,52 persen pada tahun 2010, dan 8,96 persen pada tahun 2011.
Sedangkan di tahun 2012, konstribusinya sedikit menurun, yaitu sebesar 8,91
persen. Menurunnya kontribusi sektor Jasa-jasa ini tidak berarti bahwa yang
dibentuk oleh sektor ini menurun, tetapi lebih disebabkan karena meningkatnya
kontribusi pada sektor-sektor lainnya.
Kontribusi keempat terhadap PDRB tahun 2012 ditempati oleh Sektor
Pengangkutan dan Komunikasi yaitu sebesar 3,38 persen. Kontribusi di sektor
ini selama tiga tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, yaitu di tahun
2009 dari 3,82 persen menjadi 3,53 persen di tahun 2010. Di tahun 2011 turun
kembali menjadi 3,42 persen. Meskipun demikian prospek sektor ini ke
depannya diperkirakan akan semakin meningkat sejalan dengan pembangan
infrastruktur yang semakin baik meskipun peningkatannya tidak sebesar sektor
lain. Sektor ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi masyarakat ataupun
dunia usaha. Penurunan persentase kontribusi juga dipengaruhi oleh subtitusi
masyarakat dalam penggunaan angkutan sungai menjadi angkutan jalan raya.
Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan menempati posisi kelima
terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Lamandau. Kontribusi sektor
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ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Posisi keenam ditempati oleh
sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 1,38 persen.
Sektor-sektor tersebut di atas menempati kontribusi pada urutan pertama
sampai dengan keenam yang merupakan sektor- sektor yang sangat besar
mempengaruhi naik turunnya laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamandau
tahun 2012 secara riil. Tiga sektor lainnya yang memberikan kontribusi
terhadap PDRB Kabupaten Lamandau tahun 2012 yaitu Industri Pengolahan
dengan kontribusi sebesar 0,65 persen; Sektor Bangunan dengan kontribusi
0,27 persen. Selanjutnya pada urutan terakhir masih ditempati oleh Sektor
Listrik, Gas dan Air Bersih dengan kontribusi sebesar 0,13 persen. Walaupun
ketiga sektor ini masih kecil pengaruhnya terhadap perkembangan dan
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau secara keseluruhan saat ini
pertumbuhan yang cukup pesat pada sektor ini menjanjikan peningkatan
kontribusi ekonomi yang berperan besar dalam memajukan kehidupan sosial
ekonomi masyarakat di Kabupaten Lamandau.
c. PDRB per Kapita
Pendapatan perkapita adalah besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu
daerah. Indikator ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemakmuran dan
tingkat pembangunan daerah dengan kata lain semakin tinggi/besar
pendapatan perkapitanya maka semakin makmur daerah tersebut, meskipun
angka tersebut tidak menggambarkan pendapatan penduduk secara nyata
karena angka ini hanya merupakan rata-rata.
PDRB per kapita dapat diukur menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu PDRB
atas harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB atas harga berlaku berguna
untuk menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk,
sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui
pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.
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Tabel 2.9
PDRB per Kapita Kabupaten Lamandau Tahun 2008 – 2012

Tahun

PDRB Perkapita

Penduduk
Pertengahan
Tahun

Harga
Berlaku
(Rp.)

Harga
Konstan
(Rp.)

Pertumbuhan
(%)

Pertumbuhan
(%)

2008

58.706

14.793.505,72

5,97

8.964.455,49

2,31

2009

61.442

15.308.267,31

3,48

9.054.163,98

1,00

2010

63.199

17.135.165,38

11,93

9.345.428,31

3,22

2011

65.167

18.907.407,46

10,34

9.656.481,58

3,33

2012

65.616

21.276.734,14

12,53

10.250.493,48

6,15

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten
Lamandau Periode 2008-2013, dan Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka
2012/2013

Berdasarkan Tabel 2.8 terlihat bahwa PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku
dari tahun ke tahun menunjukkan adanya pertumbuhan positif akibat pengaruh
pertumbuhan penduduk pada tahun bersangkutan.PDRB Perkapita yang
meningkat dari tahun ke tahun memberikan gambaran bahwa proses
pembangunan yang dilaksanakan cukup berhasil dan mampu menghasilkan
kemajuan perekonomian Kabupaten Lamandau.

Bagan 2.6 Nilai PDRB per Kapita (Rp) Kabupaten Lamandau
(dalam juta rupiah)

25.00
14.79

20.00
15.00
10.00

8.96

17.14

15.31
9.05

9.35

18.91

9.66

21.28

10.25

5.00
0.00
2008

2009

2010

Harga Konstan

2011

2012

Harga Berlaku
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Nilai PDRB per kapita Kabupaten Lamandau baik PDRB ADHB maupun PDRB
ADHK selama tahun 2008-2012 mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, nilai
PDRB ADHB per kapita tercatat sebesar 14,79 juta rupiah kemudian naik
mencapai 21,27 juta rupiah pada tahun 2012. Sementara itu, PDRB ADHK per
kapita pada tahun 2008 sebesar 8,96 juta rupiah naik menjadi 10,25 juta rupiah
pada tahun 2011.
d. Penduduk diatas garis kemiskinan
Indikator persentase penduduk diatas garis kemiskinan adalah indikator yang
menggambarkan rasio penduduk yang hidup berkecukupan dan yang tidak
menurut standar tertentu yang berlaku secara nasional.
Proses pembangunan yang dinilai cukup berhasil dan mampu menghasilkan
kemajuan perekonomian Kabupaten Lamandau tentunya memberikan dampak
positif bagi kesejahteraan masyarakat. Indikasi peningkatan kesejahteraan
tersebut dapat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan Kabupaten
Lamandau.
Berdasarkan Tabel 2.10 dan Bagan 2.7, dapat dilihat bahwa penduduk miskin di
Kabupaten Lamandau selama tahun 2008 – 2012 mengalami penurunan dari
tahun ke tahun. Pada tahun 2008 penduduk miskin di Kabupaten Lamandau
7,78%, turun menjadi 6,01% pada tahun 2009, dan menurun kembali menjadi
5,64% di tahun 2010, pada tahun 2011 menjadi 5,06% dan pada tahun 2012
juga mengalami penurunan menjadi 4,42%.
Tabel 2.10
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2008 – 2012
No

Keterangan

Tahun
2008

2009

2010

1
Penduduk miskin (%)
7,78
6,01
5,64
Sumber: Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012

2011
5,06

2012
4,42
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Bagan 2.7 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2008 – 2012
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00

Penduduk miskin

3.00
2.00
1.00
0.00
th 2008

th 2009

th 2010

th 2011

th 2012

Tahun
Sumber: Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012

Kesejahteraan Masyarakat
Identifikasi/pemahaman tentang kondisi kesejahteraan masyarakat dapat
dilihat dari berbagai aspek pemerintahan yang terkait. Dari berbagai macam aspek
penyelenggaraan pemerintahan daerah, aspek yang mempengaruhi kesejahteraan
masyarakat adalah pendidikan, kesehatan, pertanahan dan ketenagakerjaan.
a. Pendidikan
a.1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas
yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Manfaat
perhitungan angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan
program pemberantasan buta huruf, yang khususnya ada di wilayah perdesaan.
Data angka melek huruf Kabupaten Lamandau tahun 2008 hingga 2012 adalah
sebagai berikut/ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.
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Tabel 2.11
Angka Melek Huruf Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012
Indikator

Angka Melek Huruf (%)

Rata-rata Lama Sekolah ( Tahun )

2008

98,64

7,60

2009

98,65

7,61

2010

98,66

7,63

2011

98,67

7,73

2012
98,87
Sumber: Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau

7,75

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa angka melek huruf di Kabupaten
Lamandau dari tahun 2008 sampai 2012 mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun. Laju peningkatan angka melek huruf adalah 0,01%. Pada tahun 2008
angka melek huruf tercatat sebesar 98,64%. Selanjutnya pada tahun 2009,
2010, 2011 dan 2012 angka melek huruf Kabupaten Lamandau adalah 98,65%,
98,66%, 98,67% dan 98,87. Tahun 2012 masih terdapat 1,13% penduduk
Kabupaten Lamandau yang ditengarai masih buta huruf.
Semakin tinggi angka melek huruf, maka semakin tinggi kemampuan menyerap
informasi dari berbagai media. Angka melek huruf masyarakat yang tinggi akan
mempengaruhi potensi perkembangan intelektual dan kontribusinya terhadap
pembangunan di Kabupaten Lamandau. Dengan angka melek huruf yang tinggi,
Kabupaten Lamandau mempunyai SDM berpendidikan dalam jumlah besar yang
potensial untuk mendukung gerak pembangunan.
Bagan 2.8 Angka Melek Huruf di Kabupaten Lamandau Tahun 2008 - 2012
99.00
98.90
98.80
98.70
98.60
98.50

Angka Melek Huruf

98.40
98.30
98.20
98.10
98.00
2008

2009

2010

2011

2012

Sumber: Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau
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a.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari
masuk sekolah dasar sampai sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang
ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus
tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk
sekolah dasar diusia yang lebih muda atau lebih tua. Menghitung angka rata-rata
lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas
tertinggi yang pernah diduduki seseorang.
Berdasarkan data pada Tabel 2.11, rata-rata lama sekolah di Kabupaten
Lamandau tahun 2008 hingga tahun 2012 meningkat. Pada tahun 2008 angka
rata-rata lama sekolah adalah 7,60; pada tahun 2009 angka rata-rata lama
sekolah adalah 7,61; pada tahun 2011 rata-rata lama sekolah adalah 7,73, dan
pada tahun 2012 rata-rata lama sekolah adalah 7,75.
Nilai rata-rata lama sekolah menunjukkan tingginya tingkat pendidikan
penduduk di suatu wilayah. Pada tahun 2008-2012 nilai rata-rata lama sekolah
berkisar pada 7,60 hingga 7,75 yang artinya rata-rata penduduk di Kabupaten
Lamandau bersekolah sampai 7 tahun 7 bulan atau SMP. Meskipun angka ratarata lama sekolah mengalami peningkatan, namun rata-rata lama sekolah
penduduk sebesar 7 tahun 7 bulan menunjukkan bahwa kesadaran akan
pendidikan penduduk di Kabupaten Lamandau belum cukuptinggi.
a.3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara
umum disuatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio
jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan
tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan
jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan
jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ SMA dibagi dengan jumlah
penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa.
Angka partispasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk
mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang
pendidikan. Dari tabel menunjukkan nilai APK pada tahun 2008 sampai 2012,
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nilai APK pada jenjang pendidikan SD memiliki nilai APK yang paling tinggi dan
selalu meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan pada jenjang pendidikan SMP
dan SMA memiliki tingkat APK yang lebih rendah meskipun juga memiliki
kecenderungan meningkat.
Tabel 2.12
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012
No Jenjang Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK)

2008

2009

2010

2011

2012

111,28
85,31

117,82
107,97

117,82
107,97

118,02
108,19

118,22
108,19

50,55
107,97
63,59
3 SMA/MA/SMK
Sumber: Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau

65,00

65,00

1

SD/MI

2

SMP/MTs

Bagan 2.9 APK Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Lamandau
Tahun 2008 - 2012
140.00
120.00
100.00
80.00

SD/MI

60.00

SMP/MTs

40.00

SMA/MA/SMK

20.00
0.00
TH 2008 TH 2009 TH 2010 TH 2011 TH 2012
Sumber: Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau, diolah

Peningkatan APK pada jenjang pendidikan SMA perlu mendapat perhatian
khusus agar terus meningkat, agar memenuhi program pemerintah nasional
yaitu wajib belajar 12 tahun. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat
mengenai pentingnya pendidikan terutama dimulai dari pendidikan dasar.
a.4. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan
dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka
partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM
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merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk
kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar
tersebut.
Jenjang pendidikan menurut kelompok usia sekolah:
SD/MI

: 7-12 tahun

SMP/MTs

: 13-15 tahun

SMA/MA/SMK : 16-18 tahun
Data mengenai angka pertisipasi murni menurut jenjang pendidikan di
Kabupaten Lamandau Tahun 2008 dan 2012 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.13
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012
No

Jenjang Pendidikan

2008

2009

2010

2011

2012

Angka Partisipasi Murni (APM)
1 SD/MI

107,60

107,60

100,00

100,00

100,00

70,49

70,50

99,85

99,85

100,00

33,89
34,51
48,72
3 SMA/MA/SMK
Sumber: Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau

48,72

48,72

2

SMP/MTs

Bagan 2.10 APM Menurut Jenjang Pendidikan Kab. Lamandau Tahun 2008 - 2012
120.00
100.00
80.00
SD/MI
60.00

SMP/MTs
SMA/MA/SMK

40.00
20.00
0.00
TH 2008

TH 2009

TH 2010

TH 2011

TH 2012

Sumber: Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau, diolah
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Dilihat dari tingkat pendidikan, Angka Partisipasi Murni SD, SMP, dan SMA
mengalami peningkatan dari tahun 2008 ke tahun 2010, sedangkan untuk tahun
2011 dan 2012 APM pada masing-masing jenjang sama dengan tahun 2010.
APM menggambarkan kondisi kapasitas SDM Kabupaten Lamandau di masa
depan, dimana APM yang tinggi menunjukkan tingkat intelektualitas angkatan
kerja pada beberapa tahun mendatang, selepas para pelajar meninggalkan
bangku sekolah. Dari data diatas diketahui bahwa secara umum semakin tinggi
tingkat pendidikan, maka angka partisipasi semakin menurun, maka Kabupaten
Lamandau diperkirakan akan kekurangan sumber daya manusia yang kompeten
untuk menjalankan kegiatan pembangunan yang membutuhkan keahlian tinggi.
Dalam jangka pendek, intervensi pemerintah diperlukan agar anak usia diatas
15 tahun mendapat pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi, dengan kata lain
program wajib belajar 12 tahun terpenuhi. Dalam jangka panjang, intervensi
pemerintah diperlukan agar tersedia angkatan kerja dengan knowledge, skill dan
attitude yang mendukung pembangunan.
Kemajuan pembangunan suatu wilayah tidak terlepas dari kondisi atau
kemampuan sumber daya manusianya. Salah satu faktor yang harus
diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan suatu daerah
adalah aspek pendidikan penduduk. Oleh karena itu, sebaiknya permasalahan
pendidikan dapat menjadi perhatian bersama dalam penanganannya.
b. Kesehatan
b.1 Angka Usia Harapan Hidup
Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi
yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan
salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan
kesejahteraan rakyat di suatu daerah terutama di sektor kesehatan. Angka
harapan hidup juga dijadikan salah satu komponen Indeks Pembangunan
Manusia selain pendidikan dan ekonomi. Angka harapan hidup dapat diketahui
dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.
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Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun. Perkembangan angka usia harapan hidup di Kabupaten
Lamandau disajikan dalam gambar sebagai berikut:
Tabel 2.14
Angka Harapan Hidup Kab.Lamandau Tahun 2008 - 2012
TAHUN

Angka Harapan Hidup
(Tahun)

2008

66,05

2009

67,13

2010

67,21

2011

67,29

2012
67,36
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

Pada tahun 2008 bernilai 66,05 dan terus meningkat sampai 67,36 pada tahun
2012. Angka harapan hidup Kabupaten Lamandau pada tahun 2008 adalah
66,05 hal ini menunjukkan bahwa bayi-bayi yang lahir pada tahun 2008 usianya
dapat mencapai 66 tahun, tidak jauh berbeda dengan tahun 2008, tahun 2012
bayi-bayi yang dilahirkan usianya berkisar antara 67 hingga 67,36 tahun.
Meskipun peningkatan ini tidak signifikan, namun sudah dapat mencerminkan
peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamandau. Meningkatnya
pelayanan kesehatan dan kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan
serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal kesehatan merupakan
faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka usia harapan hidup
masyarakat Lamandau.
b.2 Presentase Balita Gizi Buruk
Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk
terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak bayi dilihat dari berat badan
menurut umur. Gizi buruk adalah kondisi terparah dari kekurangan gizi
menahun.
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Tabel 2.15
Balita Gizi Buruk di Kabupaten LamandauTahun 2008-2012
Tahun

No

Status Gizi

1

Jumlah Balita Gizi Buruk (Jiwa)

2008

2009

2010

2011

2012

0

0

1

0

0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

Dari data tersebut diketahui bahwa angka balita gizi buruk di Kabupaten
Lamandau sangatlah rendah. Pada tahun 2010 nilai gizi buruk meningkat. Angka
tersebut kemudian naik pada tahun 2010 menjadi 1, namun berhasil diturunkan
lagi menjadi nol pada tahun 2011 dan 2012.
Rendahnya balita gizi buruk menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan yang
baik dari pemerintah daerah/kualitas kesehatan masyarakat yang baik. Dengan
melihat data gizi buruk Kabupaten Lamandau, maka hal itu adalah hal yang
positif dan baik bagi perkembangan Kabupaten Lamandau. Penurunan nilai gizi
buruk juga menggambarkan keberhasilan program pemerintah yang berkaitan
dengan perbaikan gizi.
c. Ketenagakerjaan
Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Lamandau selama periode 2008-2012
cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah penduduk yang
bekerja tercatat sebanyak 59,23% dan terus meningkat hingga mencapai
76,87% pada tahun 2012.
Tabel 2.16
Jumlah Penduduk 15 Tahun keatas (Usia Kerja) di Kabupaten Lamandau
Jenis Kegiatan Utama
Bekerja
Sekolah
Mengurus Rumah Tangga
Lainnya
Total

Tahun
2008 (%)
59,23
21,62
16,13
3,02
100

Tahun
2009 (%)
65,90
13,91
18,19
2,00
100

Tahun
2011 (%)
71,68
11,91
14,54
1,86
100

Tahun
2012 (%)
76,87
6,60
15,00
1,53
100

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013
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Peningkatan ini mengindikasikan bahwa di Tahun 2012 semakin besar bagian
dari penduduk usia kerja semakin meningkatnya nilai angkatan kerja
menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk di Kabupaten Lamandau yang
berpartisipasi dalam pergerakan aktivitas ekonomi.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja
yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamandau, baik pada urusan
wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yaitu di bidang pendidikan, kesehatan,
pekerjaan umum, perumahan, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan
hidup, KB, Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM, penanaman modal, kebudayaan,
ketahanan pangan, statistik, komunikasi dan informatik, serta perpustakaan.
Sedangkan urusan pilihan mencakup pertanian dan kehutanan, ESDM, serta
perdagangan dan pariwisata.
Urusan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Kabupaten Lamandau masih perlu
ditingkatkan.
a. Pendidikan
a.1. Angka Partisipasi Sekolah Dasar dan Menengah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap
penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi sekolah memperhitungkan adanya
perubahan penduduk terutama usia muda.
Tabel 2.17
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012
Kategori
SD
SMP
SMA

2008
98,52
100,00
55,00

Angka Partisipasi Sekolah
2009
2010
2011
2012
98,70
98,90
99,30
99,75
101,00 102,00 103,00 104,00
57,00
59,00
61,00
63,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa APS penduduk usia SD menurun pada
tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 terus mengalami peningkatan. Begitu
juga dengan APS penduduk usia SMP dan SMA, terus mengalami peningkatan
selama periode 2008-2012
a.2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar dan
menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini
mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia
pendidikan dasar dan menengah.
Semakin rendah rasio ketersediaan sekolah, semakin baik pelayanan pendidikan
suatu daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah murid diimbangi dengan
peningkatan jumlah sekolah. Sebaliknya, semakin tinggi rasio ketersediaan
sekolah semakin buruk pelayanan pendidikan suatu daerah, karena jumlah
sekolah menjadi kurang serta tidak seimbang dengan jumlah murid yang ada.

Bagan 2.11 Rasio Sekolah terhadap Murid Di Kabupaten Lamandau 2008-2012
160.00
140.00
120.00
100.00

Sekolah Dasar (SD/MI)

80.00
Sekolah Menengah
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60.00
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Tabel 2.18
Rasio Sekolah terhadap Murid Di Kabupaten Lamandau 2008-2012
2008

Tahun
2009
2010

2011

2012

141,99

126,85

119,72

114,20

113,27

Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)
107,19
97,46
87,35
3
Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)
87,72
82,64
78,08
Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

93,55

120,44

73,03

66,79

NO
1

INDIKATOR
Sekolah Dasar (SD/MI)

2

Berdasarkan Tabel 2.18 dapat disimpulkan bahwa Rasio Sekolah-Murid di
Kabupaten Lamandau 2008-2012 masih cukup tinggi, terutama pada tingkat
Sekolah Dasar. Namun demikian rasio tersebut memiliki kecenderungan
menurun setiap tahunnya selama kurun waktu tahun 2008-2012, baik di tingkat
Sekolah Dasar, maupun Sekolah Menengah Atas. Sedangkan pada tingkat
Sekolah Menengah Pertama menunjukkan penurunan rasio dari tahun 2008
hingga 2010 yaitu dari 107,19 menjadi 87,35, kemudian meningkat kembali
pada tahun 2012 menjadi sebesar 120,44. Kecenderungan penurunan rasio
sekolah-murid ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Lamandau penambahan
jumlah murid diikuti dengan penambahan jumlah sekolah. Seperti diketahui,
semakin rendah rasio berarti semakin baik kondisi pelayanan pendidikan
sebuah daerah.
a.3. Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah
per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan
ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal
murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.
Tabel 2.19
Rasio Guru terhadap Murid Di Kabupaten Lamandau 2008-2012
NO

INDIKATOR

2008

2009

Tahun
2010

2011

2012

1

Sekolah Dasar (SD/MI)

1.152,47

1.077,59

1.063,38

971,28

996,81

2

Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)

1.290,19

918,90

1.135,55

907,39

985,18

3
Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)
1.253,13
1.304,60
1.282,77
Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

1.168,49

1.037,40
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Bagan 2.12Rasio Guru terhadap Murid Di Kabupaten Lamandau 2008-2012
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Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah pada tingkat SD mengalami penurunan
setiap tahun selama 2008-2011, meningkat kembali pada tahun 2012. Rasio
Guru Terhadap Murid pada tingkat SMP mengalami penurunan pada tahun
2009, kemudian naik pada tahun 2010, turun kembali pada tahun 2011 dan
pada tahun 2012 meningkat lagi. Sedangkan pada tingkat SMA, rasio Guru
Terhadap Murid mengalami kenaikan pada tahun 2009, kemudian terus
mengalami penurunan pada tahun 2010 dan 2011, meningkat kembali pada
tahun 2012. Jika melihat nilai rasionya, kondisi pendidikan di Kabupaten
Lamandau mengalami kekurangan murid. Sebagai contoh untuk tingkat SD pada
tahun 2012 setiap 1 (satu) guru hanya mengajar untuk 10 (sepuluh) murid,
untuk tingkat SMP setiap 1 (satu) guru hanya mengajar untuk 10 (sepuluh)
murid, dan untuk tingkat SMA setiap 1 (satu) guru hanya mengajar untuk 10
(sepuluh) murid.
b. Kesehatan
Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar, semua lapisan masyarakat
dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Sesuai
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tujuan pembangunan kesehatan adalah
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat
bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas
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sumber daya manusia yang diharapkan akan mencapai derajat kesehatan yang
baik, yang pada gilirannya akan memperoleh kehidupan yang sehat dan
produktif. Melalui berbagai kebijakan program dan kegiatan, Pemerintah
Kabupaten Lamandau berupaya meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan
yang semakin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
b.1 Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk
Keberadaan puskesmas dan puskesmas pembantu merupakan bentuk
pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Melalui puskesmas dan
puskesmas pembantu, masyarakat baik di daerah perkotaan maupun di daerah
pedesaan akan dengan mudah memperoleh berbagai pelayanan dan informasi
kesehatan. Rasio puskesmas dan pustu merupakan perhitungan untuk
mengetahui suatu wilayah dalam cakupannya untuk memenuhi pelayanannya
kepada penduduk. Tujuan agar pelayanan dapat terpenuhi sesuai dengan
standar pelayanan.
Tabel 2.20
Rasio Fasilitas Kesehatan Terhadap 1.000 penduduk Tahun 2009-2012
No

Fasilitas Kesehatan

2009

2010

2011

2012

0,143

0,142

0,151

0,157

1

Puskesmas

2

Puskesmas pembantu
0,904
0,934 0,923 0,870
Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2011/2012, diolah

Data diatas menunjukkan nilai rasio puskesmas tahun 2009-2012 mengalami
peningkatan pada tahun 2012. Sedangkan rasio puskesmas pembantu pada
tahun 2009-2010 mengalami kenaikan 0,03 dan pada tahun 2010-2012 terus
mengalami penurunan.
Pada tahun 2012 setiap 1.000 penduduk terdapat 0,157 puskesmas atau dengan
kata lain setiap 1 puskesmas di Kabupaten Lamandau melayani 6.369 penduduk.
Sedangkan untuk pustu, setiap 1.000 penduduk terdapat 0,870 pustu atau
dengan kata lain setiap 1 pustu di Kabupaten Lamandau melayani 1.149
penduduk.
Rasio puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk adalah
mengukur ketersediaan puskesmas dan pustu berdasarkan jumlah penduduk.
Semakin tinggi nilai rasio fasilitas kesehatan maka semakin banyak penduduk
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yang dilayani oleh puskesmas ataupun pustu. Sedangkan semakin rendah nilai
rasio fasilitas kesehatan maka semakin sedikit penduduk yang dilayani oleh
puskesmas ataupun pustu. Penurunan nilai pustu ini diharapkan tidak terjadi
secara menerus. Kesesuaian antara fasiitas kesehatan dengan penduduk yang
dilayani akan memberikan hasil yang optimal pada pelayanannya.
b.2 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dalam memberikan
pelayanan kesehatan adalah dengan menyediakan sarana prasarana kesehatan
diantaranya adalah rumah sakit. Rumah sakit adalah suatu organisasi yang
melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta sarana kedokteran
yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan
yang bekesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh
pasien.
Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 1000
penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan
jumlah penduduk. Data mengenai Rasio Rumah Sakit terahadap 1000 penduduk
di Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.21
Rasio Rumah Sakit Terhadap 1.000 penduduk Tahun 2009-2012
No
1

Fasilitas Kesehatan

2009

2010

2011

2012

Rumah Sakit
0,0159 0,0158
0,0151
0,0143
Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Sumber data Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013 dapat
diketahui jumlah penduduk di Kabupaten Lamandau adalah 63.079 jiwa pada
tahun 2009, 63.199 jiwa pada tahun 2010, 66.061 jiwa pada tahun 2011, dan
70.090 jiwa pada tahun 2012 dengan jumlah rumah sakit di Kabupaten
Lamandau ada 1 buah. Dari data diatas dapat dihitung nilai rasio rumah sakit
per satuan penduduk dan diketahui nilai rasio rumah sakit per satuan penduduk
diketahui yaitu kurang dari 0,02 setiap tahunnya. Ini berarti jumlah rumah sakit
di Kabupaten Lamandau masih sangat kurang.
Jika dilihat dari data yang ada, proporsi ketersediaan rumah sakit di Kabupaten
Lamandau dirasa timpang, sehingga ke depan perlu diatur agar rasio rumah
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sakit dibandingkan penduduk yang dilayani lebih proporsional. Harapannya
pemerataan pelayanan kesehataan akan terwujud dengan baik termasuk
kedalaman

cakupan

pelayanan

kesehatan

ibu

dan

anak.

Selain

itu,

pengoptimalan pelayanan, kelengkapan fasilitas, serta sistem manajemen yang
baik juga harus diperhatikan.
b.3 Rasio Dokter dan Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Menghitung rasio dokter dan rasio tenaga medis per satuan penduduk
bermanfaat untuk mengetahui kebutuhan tenaga kesehatan yang ada di
Kabuapaten Lamandau dibandingkan dengan jumlah penduduk.
Tabel 2.22
Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Terhadap 1.000 penduduk Tahun 2009-2012
No

Tenaga
Kesehatan

Tahun
2009

2010

2011

2012

1

Dokter

0,301

0,19

0,257

0,043

2

Bidan

0,793

0,807

1,075

0,185

3 Perawat
2,822 2,389 3,058 2,226
Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Dari tabel diketahui bahwa rasio dokter dari tahun 2009-2010 mengalami
penurunan, kemudian meningkat kembali dari tahun 2010-2011, dan turun
secara signifikan pada tahun 2012. Sedangkan untuk tenaga medis bidan dari
tahun 2009-2011 terus mengalami peningkatan, dan turun signifikan tahun
2012. Sementara itu, untuk tenaga medis perawat memiliki rasio yang menurun
dari tahun 2009-2010, kemudian meningkat pada tahun 2011, dan turun
kembali pada tahun 2012.
Penurunan rasio dokter, bidan dan perawat karena menurunnya jumlah dokter,
bidan, dan perawat. Di sisi yang lain, jumlah penduduk terus bertambah setiap
tahunnya.
Rasio dokter di Kabupaten Lamandau tahun 2011 sebesar 0,043 per 1.000
penduduk, yang berarti 1 orang dokter di Kabupaten Lamandau untuk 23.255
penduduk. Rasio tersebut masih di bawah standar apabila dikaitkan dengan
sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya setiap dokter melayani 2.500
penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Kabupaten Lamandau belum
memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk. Selain itu distribusi dokter
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belum merata serta perlu ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu diperlukan
penanganan agar pemenuhan tenaga kesehatan terpenuhi.
Rasio perawat di Kabupaten Lamandau tahun 2012 sebesar 2,226 per 1.000
penduduk ( 1 perawat untuk 449 penduduk), angka ini di atas angka standar
nasional yang sebesar 117 per 100.000 penduduk. Sedangkan rasio bidan di
Kabupaten Lamandau tahun 2012 sebesar 0,185 per 1.000 penduduk ( 1 bidan
untuk 5.405 penduduk), angka ini masih di bawah standar nasional yang
sebesar 100 per 100.000 penduduk.
b.4 Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
Cakupan puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) diperlukan karena
bermanfaat

untuk

mengetahui

cakupan

pelayanan

fasilitas

kesehatan

dimasyarakat. Puskesmas biasanya cakupannya adalah Kecamatan, sedangkan
pustu cakupannya adalah desa dan atau kelurahan tergantung jumlah
penduduknya.
Tabel 2.23
Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Lamandau
No
1

Fasilitas Kesehatan
Puskesmas

Tahun 2012 (%)
137,50

73,49
2 Puskesmas Pembantu
Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Dari tabel, diketahui bahwa cakupan untuk puskesmas di Kabupaten Lamandau
adalah 137,5%, sedangkan cakupan untuk pustu adalah 73,49%. Semakin tinggi
nilai cakupan pelayanan suatu fasilitas, maka daya layannya semakin baik. Pada
puskesmas pembantu nilai cakupannya 73,49%. hal ini menunjukkan bahwa
puskesmas pembantu belum mampu secara maksimal dalam melayani wilayah
pelayanannya. Cakupan pelayanan pustu perlu ditingkatkan salah satu caranya
dengan menambah jumlah pustu.
Sedangkan cakupan puskesmas bernilai 137,5%, yang berarti menunjukkan
bahwa puskesmas mampu melayani wilayah pelayanannya secara maksimum.
Cakupan Puskesmas di Kabupaten Lamandau yang mencapai lebih dari 100%
menunjukkan di setiap kecamatan sudah memiliki puskesmas.
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c. Pekerjaan Umum
c.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas
kota/kabupaten, serta kecamatan yang ada di Kabupaten Lamandau. Jalan ini
penting

untuk

meningkatkan

kegiatan

perekonomian

di

daerah

dan

memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta
orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan darat ini, perlu diketahui
proporsi panjang jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jaringan jalan
dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan
panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan
untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.
Data untuk menghitung proporsi panjang jalan dalam kondisi baik diperoleh
dari Katalog BPS Kabupaten Lamandau Dalam Angka tahun 2012/2013, seperti
tampak pada tabel berikut.
Tabel 2.24
Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Lamandau
No
1

Tahun

Rasio
Jalan kondisi baik dan sedang

2009

2010

2011

2012

0,57

0,57

0,58

0,59

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Dari tabel, diketahui proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun
2009-2010 adalah tetap. Sedangkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan
menjadi adalah 0,58 dan tahun 2012 menjadi 0,59. Tahun 2012, panjang jalan di
Kabupaten Lamandau dalam kondisi baik sebesar 59% dan sisanya atau 41%
kondisi jalan di Kabupaten Lamandau dalam kondisi kurang baik atau buruk.
Kondisi jalan yang 59% dalam kondisi baik dirasa kurang untuk sebuah daerah.
Pembangunan

wilayah

akan

terhambat

karena

tidak

didukung

oleh

infrastruktur jaringan jalan yang memadai/dipengaruhi oleh akses jaringan
jalan yang rusak. Untuk itu, peningkatan kualitas jaringan jalan perlu menjadi
perhatian pemerintah daerah. Seperti diketahui, semakin tinggi nilai proporsi
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panjang jaringan jalan akan memberikan dampak yang baik bagi penduduknya
ataupun bagi daerah itu sendiri, karena akan mendukung dan memperlancar
kegiatan perekonomian.
c.2. Rasio Jaringan Irigasi
Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap
luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder
dan tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran untuk kebutuhan
budidaya pertanian.
Data mengenai jaringan irigasi saat ini yang dimiliki kurang lengkap untuk
menggambarkan rasio jaringan irigasi. Dari Laporan Keterangan Pertanggung
jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Lamandau Periode 20082013, hanya diketahui Dinas Pekerjaan Umum melakukan peningkatan sarana
irigasi.
c.3. Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
Drainase berfungsi untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya
dengan salinitas. Drainase merupakan salah satu cara untuk membuang
kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah. Selain itu tujuan dari
drainase adalah salah satu unsur dari prasarana kota dalam rangka menuju
kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat.
Data untuk menghitung drainase dalam kondisi baik kurang cukup lengkap. Dari
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ)
Kabupaten Lamandau Periode 2008-2013, hanya diketahui Dinas Pekerjaan
Umum melakukan peningkatan sarana/prasarana drainase dan membangun
drainase baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan.
d. Perumahan
d.1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Rumah tangga pengguna air bersih adalah rumah tangga yang memanfaatkan air
bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga. Ketersediaan
dalam jumlah cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan
tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh
pemerintah.
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Tabel 2.25
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
No
1

Fasilitas Perumahan

2008

2009

2010

2011

2012

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
584
725
827
1.098
1.335
Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2011/2012 dan 2012/2013
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Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2011/2012 dan 2012/2013, diolah

Rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Lamandau dari tahun 20082012 terus mengalami laju peningkatan. Meningkatnya setiap tahun pengguna
air bersih di Kabupaten Lamandau, menunjukkan bahwa penduduk di
Kabupaten Lamandau semakin menyadari pentingnya air bersih bagi kesehatan.
Peningkatan pengguna air bersih di Kabupaten Lamandau diharapkan terus
meningkat, semakin banyaknya warga yang menggunakan air bersih akan
memberikan dampak baik bagi peningkatan kualitas hidup penduduk.
Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan penggunaan air bersih juga
sangat penting. Pemerintah Kabupaten Lamandau khususnya di bidang
pekerjaan umum yaitu meningkatkan sarana dan prasarana air bersih.
d.2. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Rumah tangga pengguna listrik adalah rumah tangga yang memanfaatkan listrik
sebagai penerangannya.
Tabel 2.26
Rumah Tangga Pengguna Listrik
No
1

Fasilitas Perumahan

2008

2009

2010

2011

2012

Rumah Tangga Pengguna Listrik
2.707
2.744
4.548
5.731
6.449
Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2011/2012 dan 2012/2013
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Bagan 2.14 Rumah Tangga Pengguna Listrik
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Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2011/2012 dan 2012/2013

Rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Lamandau setiap tahunnya
meningkat cukup tinggi. Pada tahun 2008 rumah tangga pengguna listrik 2.707,
hingga tahun 2012 menjadi 6.449. Peningkatan ini menunjukkan bahwa rumah
tangga di Kabupaten Lamandau semakin maju dan sejahtera, dengan banyak
rumah tangga telah menggunakan listrik. Peningkatan pemanfaatan listrik
sebagai penerangan seharusnya diimbangi dengan tersedianya pasokan listrik
yang cukup untuk penduduk di Kabupaten Lamandau secara merata.
Ketenagalistrikan berperan sebagai infrastruktur yang harus ada untuk
mendukung kegiatan pembangunan masyarakat. Pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan

diprioritaskan

baik

untuk

meningkatkan

keandalan

penyediaan tenaga listrik maupun memberikan akses penyediaan tenaga listrik.
Penyediaan tenaga listrik yang memadai dan berkualitas merupakan parameter
penting untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
e. Perencanaan Pembangunan
Indikator yang digunakan untuk menggambarkan urusan perencanaan
pembangunan berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 54 tahun 2010
adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti:


RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA



RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA
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RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA



Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Keempat dokumen diatas ada di Kabupaten Lamandau dan telah di PERDA kan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang telah di-PERDA-kan melalui Peraturan
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 dan berlaku mulai tahun
2005 hingga tahun 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Lamandau yang lalu telah di-PERDA-kan dengan Perda Nomor 02 Tahun 2009.
Berlaku pada tahun 2009 sampai tahun 2013, dan kemudian diubah melalui
Perda Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamandau Nomor 02 Tahun 2009. Saat ini sedang disusun RPJMD yang baru
untuk tahun 2013 sampai tahun 2018. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
disusun setelah RPJMD disahkan dan berlaku selama satu tahun. Pada dasarnya
RKPD dibuat dengan mengacu pada RPJMD.
Indikator Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD belum dapat dihitung
karena data RKPD tidak tersedia ketika dokumen ini disusun. Namun
berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa perwakilan SKPD, diketahui bahwa
dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang menjadi input bagi RKPD,
SKPD menggunakan dokumen RPJMD sebagai referensi utama. Secara kualitatif
dapat disimpulkan bahwa RKPD telah mengakomodir muatan RPJMD.
Dengan menghitung penjabaran program RPJMD kedalam RKPD maka akan
diketahui capaian RKPD terhadap RPJMD. Menggunakan kesimpulan yang
dibangun, maka Kabupaten Lamandau memiliki cakupan penjabaran program
RPJMD ke dalam RKPD yang baik. Hal ini adalah sebuah prestasi dalam tata
kelola pemerintahan yang perlu dipertahankan di masa mendatang.
f. Perhubungan
f.1. Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/Terminal Bis dan Angkutan Darat
Kabupaten Lamandau memiliki layanan angkutan laut maupun perairan, dan
juga daratan maka yang termasuk dalam simpul transportasi adalah pelabuhan
dan juga terminal bus. Jumlah pelabuhan laut/udara/ terminal bis disajikan
pada tabel berikut:
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Tabel 2.27
Jumlah Sarana Perhubungan di Kabupaten Lamandau Tahun 2013
No

Sarana Perhubungan

Jumlah

1
1 Terminal
2
2 Dermaga (pelabuhan)
Sumber: Selayang Pandang Kabupaten Lamandau Tahun 2013

f.2. Pemasangan Rambu-Rambu
Untuk fasilitas keselamatan lalu lintas jalan diperlukan kebutuhan akan rambu
lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas dan ketertiban lalulintas merupakan salah
satu tugas dari Dinas Perhubungan. Selain pemasangan rambu-rambu juga
diperlukan perawatan secara berkala. Dengan demikian rambu-rambu dapat
mengatur lalu lintas dalam jangka waktu yang lama.
Data yang bersumber dari LKPJ tahun 2013 belum dapat dihitung nilai dari
pemasangan

rambu-rambu.

Diketahui

bahwa

capaian

kinerja

Dinas

Perhubungan yang berkaitan dengan rambu-rambu lalu lintas hingga tahun
2012 adalah: terlaksananya pengadaan/pemeliharaan rambu lalu lintas.
Pemasangan rambu-rambu yang ada diharapkan dapat mengatur kondisi
transportasi yang baik termasuk diantaranya lampu penerangan jalan (LPJU),
rambu petunjuk pengarah jalan (RPPJ), pita penggaduh, paku marka, warning
light, traffic light, guard rail, dan deliniator. Selain itu tujuan kedepan adalah
terciptanya kondisi trasnportasi Kabupaten Lamandau yang tertib, aman, dan
minim kecelakaan.
g. Kependudukandan Catatan Sipil
Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting
dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan
menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik,
sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan
melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
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h.1. Penduduk Ber- KTP
Kartu Tanda Penduduk merupakan kartu identitas di Indonesia. Saat ini di
Indonesia mulai diganti KTP yang lama dengan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk
Elektronik).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ)
Kabupaten Lamandau Periode 2008-2013 disebutkan mengenai pencapaian
pelayanan KTP (jumlah lembar KTP).
Tabel 2.28
Pencapaian Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lamandau 2010-2012
Tahun

Uraian

2010

2011

2012

Kartu Tanda Penduduk
5.577
4.685
6.655
(lembar)
Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten
Lamandau Periode 2008-2013

Bagan 2.15 Pencapaian Pelayanan Kartu Tanda Penduduk
Kabupaten Lamandau 2010-2012
7,000
6,000
5,000
4,000

Kartu Tanda
Penduduk (KTP)

3,000
2,000
1,000
0
TH 2010

TH 2011

TH 2012

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten
Lamandau Periode 2008-2013

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa jumlah penduduk ber-KTP mengalami
penurunan pada tahun 2011, dan mengalami kenaikan pada tahun 2012.
Semakin banyak penduduk yang memiliki KTP, maka semakin tinggi capaian
Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Banyaknya penduduk Ber-KTP
akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pencatatan penduduk serta
memudahkan pemerintah dalam merencanakan perencanaan pembangunan.
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h.2. Kepemilikan Akta Kelahiran
Pentingnya akta kelahiran adalah akta yang dibuat berdasarkan laporan
kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal
kelahiran bayi. Akta kelahiran mempunyai manfaat yang besar serta kegunaan
dari sebuah akte kelahiran ini di kemudian hari.
Hasil kinerja Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau mencatat pada
laporannya LKPJ AMJ Kabupaten Lamandau tahun 2008-2013 mengenai data
kepemilikan akta kelahiran berikut.
Tabel 2.29
Pencapaian Pelayanan Akta Kelahiran Lamandau Tahun 2010-2012
Tahun

Uraian
Akta Kelahiran (lembar)

2010

2011

2012

2.431

2.223

1.634

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten
Lamandau Periode 2008-2013

Bagan 2.16 Pencapaian Pelayanan Akta Kelahiran Lamandau Tahun 2010-2012
3,000
2,500
2,000
1,500

Akta Kelahiran - -

1,000
500
0
TH 2010

TH 2011

TH 2012

Pencapaian pelayanan akta kelahiran di Kabupaten Lamandau Tahun 20082012 tergantung dengan angka kelahiran pada tahun tersebut. Melihat
pentingnya akta kelahiran dimasa mendatang, sosialisasi ke daerah-daerah
menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar setiap
penduduk memiliki akta kelahiran baik di daerah perkotaan maupun di daerah
pedesaan.
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h. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
i.1. Rasio Akseptor KB
Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan
sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan
jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan
alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral,
IUD, dan sebagainya.
Tabel 2.30
Rasio Akseptor KB Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012
Tahun

Akseptor KB (%)

2008

20

2009

25

2010

30

2011

35

2012
40
Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB

Rasio akseptor KB dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Saat ini
pemerintah pusat sudah banyak melakukan banyak promosi tentang KB melalui
iklan di televisi, akan lebih baik apabila program ini diteruskan ke daerah.
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera biasanya adalah sulitnya regenerasi kader
dan keterbatasan petugas penyuluh Keluarga Berencana serta berbagai masalah
terkait kesehatan reproduksi.
i.2. Cakupan Peserta KB Aktif
Tujuan dari Keluarga Berencana adalah Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak
dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera)
yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan
mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan
penduduk. Cakupan KB aktif dihitung dengan rumus berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
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Data cakupan KB Aktif tidak diperoleh datanya sehingga hanya digunakan
pendekatan dengan jumlah peserta KB aktif.
Tabel 2.31
Jumlah Peserta KB Aktif Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012
Tahun

Jumlah Peserta KB

2008

8.500

2009

9.500

2010

10.000

2011

10.500

2012
11.000
Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB

Jumlah peserta KB Aktif Kabupaten Lamandau mengalami kenaikan setiap
tahunnya. Semakin tingginya jumlah peserta KB maka sosialisasi KB kepada
penduduk khususnya pasangan usia subur mengenai manfaat program KB telah
berhasil dilakukan.
i. Ketenagakerjaan
Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan adalah ketenagakerjaan.
Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan
perubahan penduduk. Pada urusan Ketenagakerjaan indikator yang dijelaskan
adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka.
j.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara
penduduk tergolong angkatan kerja dengan penduduk usia kerja.
Tabel 2.32
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Lamandau Tahun 2010-2012
Uraian
TPAK (%)

Tahun
2010
69,60

Tahun
2011
75,19

Tahun
2012
80,85

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Lamandau

Tingkat partisipasi angkatan kerja Tahun 2012 meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya yaitu sebesar 80,85%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa di
Tahun 2012 semakin besar bagian dari penduduk usia kerja semakin
meningkatnya nilai angkatan kerja menunjukkan bahwa semakin banyak
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penduduk di Kabupaten Lamandau yang berpartisipasi dalam pergerakan
aktivitas ekonomi. Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja diiringi
dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai akan berdampak baik bagi
Pemerintah Daerah.
Pemerintah diharapkan dapat membaca kondisi positif ini dengan memberikan
stimulasi maupun dukungan terhadap peningkatan TPAK, salah satu contohnya
dalam memberikan kemudahan para pengusaha kecil/menengah dalam
melakukan pengurusan perijinan usaha, infrastruktur terutama jalan, atau
memberikan kredit berbasis kerakyatan dan lain sebagainya. Dengan dukungandukungan tersebut diharapkan juga dapat menekan angka pengangguran, dan
tentu saja meningkatkan kinerja perekonomian di Kabupaten Lamandau.
j.2. Tingkat Pengangguran Terbuka
Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64
tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.
Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tidak mau bekerja karena
mengharapkan pekerjaan yang lebih baik atau penduduk yang mau bekerja
tetapi tidak memperoleh pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan
kerja dapat digunakan untuk melihat perkembangan angka pengangguran.
Tabel 2.33
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lamandau Tahun 2008 – 2012
Uraian

2008

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
5,41
Sumber: Disnakertrans Kabupaten Lamandau

2009
4,86

2010
2,95

2011
2,53

2012
2,45

Bagan 2.17 Grafik TPT Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012
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Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
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Sumber: Disnakertrans Kabupaten Lamandau
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Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten lamandau dari tahun 2008-2012 terus mengalami penurunan setiap
tahun. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2009-2010, yaitu sebesar 1,91%.
Semakin rendah nilai pengangguran terbuka, akan semakin rendah beban bagi
daerah. Pengangguran terbuka dapat dikurangi dengan beberapa cara
diantaranya, peningkatan softskil agar menjadi SDM yang berkualitas dan
pelatihan enterpreneur, sehingga orang yang menganggur dapat menciptakan
lapangan kerja baru, yang kemudian dapat mengurangi jumlah pengangguran.
j. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
k.1. Persentase Koperasi Aktif
Pemberdayaan koperasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan
memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, karena koperasi
sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk
meningkatkan

kesejahteraan

ekonomi.

Koperasi

bertujuan

memajukan

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta
ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang maju, adil dan makmur.
Tabel 2.34
Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Lamandau Tahun 2007-2012
Tahun
Persentase

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Koperasi Aktif
52,83
71,59
72,04
Sumber: Disperindakop Kabupaten Lamandau

74,26

74,55

80,37

Bagan 2.18 Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Lamandau Tahun 2007-2012
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Persentase koperasi aktif di Kabupaten Lamandau setiap tahunnya mengalami
peningkatan dari tahun 2007 hingga 2012. Peningkatan cukup tinggi terjadi
pada tahun 2007 ke 2008, nilai peningkatan sebesar 18,76%. Peningkatan
persentase koperasi aktif menunjukkan bahwa peran koperasi dalam
menggerakkan ekonomi daerah kabupaten menjadi penting. Semakin besar nilai
persentase koperasi aktif, maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang
dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi.
k. Penanaman Modal
Jumlah Investor Berskala Nasional dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam
negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada
umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing
secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan
perundang - undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara
langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Jumlah investor
PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN
berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif
berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan.
Berdasarkan data dari Statistik Daerah Kabupaten Lamandau 2012, realisasi
investasi di Lamandau meliputi bidang pertanian dan umum, kehutanan,
perkebunan dan pertambangan pada tahun 2009 mencapai Rp. 42,37 milliar,
yang mencakup investasi PMA, PMN dan PBS. Angka ini meningkat dibanding
tahun sebelumnya yang mencapai Rp.27,33 milliar. Total investasi di sektor
pertanian dan umum, kehutanan, perkebunan, pertambangan dari tahun 2003
s.d 2009 mencapai Rp. 117,405 milliar.
Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan
ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan
investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Jumlah investasi di
Kabupaten Lamandau diharapkan dapat terus meningkat dengan demikian
pendapatan daerah juga terus meningkat, namun peningkatan investasi diiringi
dengan menjaga kelestarian alam terutama investasi penambangan.
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l. Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian mengartikan ketahanan pangan sebagai terpenuhinya
pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah,
mudah memperoleh, aman dikonsumsi dan harga yang terjangkau. Hal ini
diwujudkan dengan adanya sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan
sub sistem konsumsi.
Data yang tersedia bersumber dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Lamandau Periode 2008-2013
sebagai berikut.


terlaksananya Studi Banding Petani ke luar daerah;



terlaksananya pelatihan petani/nelayan/peternak di 8 Desa;



terlaksananya magang petugas ke Luar Daerah;



terlaksananya pelatihan Poktan/Gapoktan Pelaksana PUAP sebanyak 7
kelompok;



terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan sebanyak 4
balai;



terlaksananya penyediaan bahan perpustakaan BPP sebanyak 4 balai;



terlaksananya penilaian kemampuan kelompok petani sebanyak 50
kelompok;



terlaksananya lomba antar kelompok petani 1 kali;



terlaksananya penyediaan buku NBM;



terlaksananya Demo Pengolahan/Difersifikasi Produk Pangan di 8 Desa;



terlaksananya Demontrasi Plot Usaha Tani di 8 Desa;



terlaksananya penyuluhan pasca panen;



terlaksananya pencatatan hasil pangan;



terlaksananya pertemuan rutin petugas/penyuluh.

m. Statistik
Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah
berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 54 tahun 2010 adalah ketersediaan
dokumen perencanaan seperti.


Buku “Kabupaten Dalam Angka”



Buku “PDRB Kabupaten”
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Kedua dokumen diatas ada di Kabupaten Lamandau, disusun oleh Badan Pusat
Statistik. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan
keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan,
dan penyusunan program kegiatan.
n. Komunikasi dan Informatika
Dunia komunikasi dan informasi telah mengalami perkembangan yang sangat
pesat di era global seperti saat ini. Penggunaan teknologi komunikasi dan
informasi bahkan sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan, bahkan kini
cenderung menjadi kebutuhan primer manusia. Dalam konteks pembangunan
daerah, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi juga

telah

berkembang dengan pesat. Semakin majunya teknologi berdampak pada
kemudahan penduduk memperoleh informasi. Kebijakan tentang pentingnya
penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan
pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah telah dituangkan di dalam Inpres
Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan yang
berbasis elektronik (e-government). Melalui pengembangan e-government,
pemerintah mengharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan
proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi.
Oleh karena itu, untuk memudahkan penduduknya mengakses informasi,
Pemerintah Kabupaten Lamandau memiliki website resmi dengan alamat
www.lamandaukab.go.id. Website Kabupaten Lamandau ini dapat dengan
mudah diakses siapa saja. Website yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten
Lamandau dari segi tampilan sudah interaktif dan menarik, dan dari segi update
informasi sudah up todate. Diharapkan kedepannya website semakin interaktif
dan

informatif

dalam

menyampaikan

informasi

mengenai

Kabupaten

Lamandau.
Urusan Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu 2008-2012, dapat
terlaksana dengan baik. Adapun Sarana & prasarana komunikasi & informatika
di Kabupaten Lamandau hingga tahun 2012:
1) Menara komunikasi (19 unit)
2) Warnet (7 unit)
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3) TV Kabel (2)
4) TV Satelit (4)
5) Radio/RRI (3)
6) Media Cetak (8)
7) Internet Kecamatan (8 unit)
8) Pusat Pelayanan Internet Pedesaan (98 unit)
9) Kendaraan M-Plik (Mobil Pelayanan Internet Kecamatan) (8 unit)
o. Perpustakaan
Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat
bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang
bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai
penunjang

kelangsungan

pendidikan.

Jumlah

perpustakaan

dihitung

berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung
oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan
umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan,
mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.
Perpustakaan merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam
menunjang kualitas tingkat pendidikan di Kabupaten Lamandau. Oleh karena
itu, urusan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan umum
masyarakat di bidang perpustakaan dan kesadaran masyarakat terhadap arti
pentingnya perpustakaan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang
gemar membaca dan cinta buku.
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ
AMJ) Kabupaten Lamandau Periode 2008-2013 disebutkan terlaksananya
pembangunan gedung perpustakaan dan perlengkapan serta pengadaan bukubuku perpustakaan di sekolah-sekolah dari tingkat SD sampai SLTA tersebar di
8 Kecamatan.
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Urusan Pilihan
a. Pertanian dan Kehutanan
Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan
untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi,
serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Indikator yang digunakan untuk
mengetahui urusan pilihan bagian pertanian salah satunya dengan melihat
Kontribusi sektor pertanian dari PDRB. Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam
wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun). Dalam hal ini yang
termasuk dengan sektor pertanian adalah tanaman pangan, palawija, kehutanan
dan perkebunan.
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Lamandau diperoleh
dari Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau 2012/2013 seperti
ditunjukkan oleh tabel dibawah ini.
Tabel 2.35
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012
No

Sektor

PDRB ADH Berlaku
2008

2009

2010

2011

2012

Rata-Rata

1
Pertanian
67,63
67,52
67,96
68,05
67,88
Sumber: Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau 2012/2013

67,81

Bagan 2.19 Grafik Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB
Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012
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67.50
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67.20

Pertanian
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PDRB ADH Berlaku
Sumber: Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau 2012/2013
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Berdasarkan Tabel 2.35 dan Bagan 2.19, dapat diketahui bahwa kontribusi
sektor pertanian terhadap PDRB dari tahun 2008 hingga 2012 mengalami
penurunan dan kenaikan. Penurunan terjadi pada tahun 2008 ke 2009 sebesar
0,11%, sedangkan pada tahun berikutnya kenaikan. Rata-rata dari tahun 20082012 kontribusi sektor pertanian sebesar 67,81%. Berdasarkan tabel dapat
dilihat bahwa kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Lamandau cenderung
stabil, ini menunjukkan ketahanan pangan serta kestabilan wilayah terjaga.
Kontribusi pertanian terhadap PDRB ADHB tahun 2012 yang sebesar 67,88%
menunjukkan bahwa pertanian masih menjadi sektor yang memberikan
kontribusi tertinggi terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lamandau dibanding
dengan sektor-sektor lainnya.
Kebijakan pembangunan Kabupaten Lamandau di bidang pertanian, lebih
diarahkan

kepada

optimalisasi

sumber-sumber

daya

pertanianmelalui

intensifikasi sumber daya pertanian. Hal ini didukung masih luasnya lahan yang
tersedia untuk pertanian, serta mayoritas penduduk bermata pencaharian
sebagai petanisehingga pertanian menjadi urusan pilihan yang diselenggarakan
Pemerintah Kabupaten Lamandau. Hal ini terkait dengan target pemerintah
mewujudkan swasembada beras dan kesinambungan ketersediaan dan
ketahanan pangan.
b. Energi dan Sumber Daya Mineral
Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian,
penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan
galian seperti mineral, batubara, panas bumi, migas. Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam
wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun).
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Lamandau
diperoleh

dari

Analisis

Pertumbuhan

Ekonomi

Kabupaten

Lamandau

2012/2013 ditunjukkan oleh tabel berikut.
Tabel 2.36
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Kabupaten
Lamandau Tahun 2008-2012
No

PDRB ADH Berlaku
2008

2009

2010

2011

2012

Rata-Rata

1
Pertambangan
1,77
1,07
1,22
1,31
1,38
Sumber: Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau 2012/2013

1,35
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Bagan 2.20 Grafik Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB ADHB
Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012
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Pertambangan
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2009

2010

2011

2012

PDRB ADH Berlaku
Sumber: Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau 2012/2013

Kontribusi pertambangan terhadap PDRB dari tahun 2008 hingga 2012
mengalami penurunan dan juga peningkatan. Penurunan terjadi dari tahun
2008-2009 sebesar 0,7%. Peningkatan terjadi secara perlahan setiap tahun dari
tahun 2009 ke 2012. Rata-rata dari tahun 2008-2012 kontribusi sektor
pertambangan sebesar 1,35%.
Kontribusi sektor pertambangan tidak cukup besar menyumbang PDRB jika
dibandingkan dengan sektor pertanian. Peningkatan sektor pertambangan
sebaiknya didukung oleh pemerintah namun dengan mempertimbangkan aspek
lingkungan agar sektor pertambangan menyumbang lebih banyak kepada sektor
PDRB. Peningkatan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang
berpotensi merusak lingkungan juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten
Lamandau.
c. Perdagangan dan Pariwisata
Perdagangan adalah proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah
dengan wilayah lainnya. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata
yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan
masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pariwisata
merupakan industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal,
makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan.
Pariwisata menawarkan tempat istrihat, budaya, petualangan. Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang
diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun).
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Kontribusi sektor perdagangan dan pariwisata terhadap PDRB Kabupaten
Lamandau diperoleh dari Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau
2012/2013 seperti ditunjukkan oleh tabel berikut.
Tabel 2.37
Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran Terhadap PDRB
Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012
No

PDRB ADH Berlaku ( % )

Sektor

2008

2009

2010

2011

2012

1
Perdagangan, hotel, & restoran
15,57
15,87
15,27
14,72
Sumber: Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau 2012/2013

14,77

Rata-Rata
15,24

Bagan 2.21 Grafik Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel, & Restoran
Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012
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14.80
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14.00
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Sumber: Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau 2012/2013

Sektor perdagangan dan pariwisata merupakan sektor strategis bagi Lamandau
yaitu sebagai penyumbang terbesar kedua dalam pembentukan PDRB setelah
sektor pertanian. Sebagai sektor strategis, sektor perdagangan memegang
peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Lamandau karena sangat
terkait dengan sektor-sektor lain seperti sektor pertanian, industri, pariwisata
dan lainnya.
Berdasarkan Tabel 2.35 dan Bagan 20, kontribusi sektor perdagangan dan
pariwisata terhadap PDRB dari tahun 2008-2009 mengalami peningkatan
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sebesar 0,3%. Namun untuk tahun berikutnya terus mengalami penurunan, dan
sedikit mengalamai peningkatan kembali pada tahun 2012. Rata-rata dari tahun
2008-2012 kontribusi sektor perdagangan dan pariwisata sebesar 15,24%.
Penurunan kontribusi sektor perdagangan dan pariwisata sebaiknya menjadi
perhatian khusus. Seperti dalam hal perbaikan infrastruktur perdagangan dan
pariwisata, sehingga warga dan wisatawan yang datang semakin banyak dan
sektor perdagangan dan pariwisata menyumbang PDRB lebih besar.
Dalam bidang pariwisata, sebaiknya diupayakan untuk mengembangkan sektor
pariwisata di Lamandau melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap
tahunnya. Selain itu, Pemerintah Lamandau juga menjalin kerjasama dengan
pihak-pihak terkait seperti pelaku pariwisata, akademisi, masyarakat dan
instansi terkait baik pusat maupun yang ada di daerah dalam rangka
pengembangan destinasi, pengembangan pemasaran dan pengembangan
kemitraan untuk mewujudkan sinergitas dan keterpaduan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan
otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya
saing

(competitiveness)

merupakan

salah

satu

faktor

kunci

keberhasilan

pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah
dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus ini berusaha melihat sejauh mana upaya penyediaan sarana-prasarana
yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk menarik sektor usaha agar mau
menyelenggarakan kegiatan ekonomi di Lamandau. Suatu fasilitas wilayah atau
infrastruktur

menunjang

daya

saing

daerah

dalam

hubungannya

dengan

ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di
berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Kesiapan tersebut diukur dari sub fokus
sebagai berikut
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a. Perhubungan
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat
ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang
jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah
kendaraan.
Berdasarkan Data Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka Tahun
2012/2013, panjang jalan di Kabupaten Lamandau diketahui pada tahun 2012
sepanjang 743,26 Km. Kendaraan yang diketahui jumlahnya pada tahun 2012
adalah 3.721 unit. Sehinggga dapat dihitung rasio panjang jalan per jumlah
kendaraan adalah 0,20. Nilai rasio 0,20 menunjukkan bahwa sarana jalan di
Kabupaten Lamandau masih cukup tersedia untuk memberi akses kepada
kendaraan.
b. Penataan Ruang
Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Lamandau pada umumnya cukup baik,
karena industri besar yang berpotensi menimbulkan pencemaran tidak banyak,
namun masih perlu dioptimalkan lagi penataan dan pengelolaan lingkungan
hidup

yang

berorientasi

pada

pemanfaatan

lingkungan

lestari

dan

berkelanjutan.
Tabel 2.38
Kondisi Lingkungan Hidup dan Tata Ruang di Kabupaten Lamandau
No
1

Uraian
Luas Kawasan Hutan Lindung
a. Hutan
b. Bukan Hutan
2 Luas Kawasan Pemukiman
3 Luas Kawasan Industri
4 Luas Lahan Produktif
5 Luas Lahan Kritis
6 Luas Ruang Terbuka Hijau
7 Luas Wilayah Perkotaan
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2013

Luas (Ha)
68.532,60
54.755,60
13.777,00
278.883,70
230,00
159.888,00
336.273,67
12.422,20
21.031,00

Iklim Berinvestasi

Fokus ini mengidentifikasi seberapa kondusif kondisi Kabupaten Lamandau
dalam rangka mendukung investasi riil masuk. Terdapat 2 indikator yang tersedia
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untuk menilai tingkat iklim investasi, yaitu angka kriminalitas dan jumlah demo.
Penjelasan akan dua hal tersebut akan dijabarkan pada paragraf di bawah ini.
a. Angka Kriminalitas
Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada
tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak
kriminalitas

untuk

berbagai

kategori

seperti

curanmor,

pembunuhan,

pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan
tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka
semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.
Upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan
kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas
penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat
terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman
kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta
menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak
kriminalitas dapat diminimalisir.
b. Jumlah Demo
Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1
(satu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan
protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa
biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau
penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan
sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.
Aksi demontrasi yang aman dan tertib tentu tidak akan menimbulkan kerugian.
Namun, memonstrasi akan merugikan banyak pihak apabila dilakukan secara
anarkis dan berlebihan bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat merugikan
masyarakat secara luas.
Sumber Daya Manusia

Fokus ini berusaha melihat kesiapan sumber daya manusia dalam rangka
mendukung agenda pembangunan daerah. Peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah.
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Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam
pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar
benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin
dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan
menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan
pembangunan nasional.
Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam
meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator
yang digunakan dan tersedia untuk mengukur hal tersebut adalah indikator rasio
ketergantungan.
Tabel 2.39
Rasio Ketergantungan Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012
No

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Jumlah penduduk usia < 15 tahun

18.356

19.451

19.436

19.763

24.036

2.

Jumlah penduduk usia > 64 tahun

1.879

1.989

2.199

2.220

1.753

3.

Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)

20.235

21.440

21.635

21.983

25.789

4.

Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun

39.296

41.639

43.322

44.078

44.301

5.
Rasio ketergantungan (3)/(4)
51
51
Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

50

50

58

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus
ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif (15-64 tahun) terhadap
penduduk yang tidak produktif (penduduk berusia <15 tahun dan diatas 65 tahun.
Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator
yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah
tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio
merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya
persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus
ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum
produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang
semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk
yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif
lagi.
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Dilihat dari data tahun 2008 hingga 2012, rasio ketergantungan penduduk
Kabupaten nilainya diatas 50%. Ketergantungan paling tinggi yaitu pada tahun 2012
yang mencapai 58%. Ini berarti setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar
58 penduduk tidak produktif. Dengan nilai angka ketergantungan yang cukup tinggi
diharapkan pemerintah membantu penduduknya dengan membuka lapangan kerja
baru sehingga pembangunan daerah tidak terhambat oleh angka ketergantungan
yang tinggi. Selain itu, tingginya persentase penduduk yang belum produktif harus
diikuti dengan program-program yang terkait dengan program penurunan tingkat
kelahiran bayi, seperti program Keluarga Berencana (KB).

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD
Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian
kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari
telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra
SKPD oleh masing-masing SKPDdan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD
menurut tahun-tahun yang berkenaan.
Mengemukakan

hasil

evaluasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan
yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah,
menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target
capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.
Telaahan hasil evaluasi mencakup :
1.

Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau
keluaran yang direncanakan.

2.

Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau
keluaran yang direncanakan.

3.

Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran
yang direncanakan.
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4.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program atau kegiatan.

5.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja
pembangunan daerah.

6.

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan daerah sampai dengan tahun berjalan
(Perbandingan antara pagu indikatif RKPD dengan APBD) dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.
Tabel 2.40 Perbandingan antara
Pagu Indikatif RKPD Kab. Lamandau Tahun 2014 dan
APBD Kab. Lamandau Tahun 2014 per SKPD

NO

SKPD

PAGU INDIKATIF
RKPD TAHUN
2014 (Rp)

1

2

3

1

Dinas Pendidikan dan Pengajaran

2

PAGU APBD
TAHUN 2014
(Rp)

% SINKRONISASI
PERENCANAAN
DAN
PENGANGGARAN

4

5

111.840.047.983

128.106.805.970

87,30

Dinas Kesehatan

35.020.999.238

39.881.566.800

87,81

3

Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau

20.461.439.503

22.515.039.503

90,88

4

Dinas Pekerjaan Umum

110.624.455.543

111.687.941.043

99,05

5

Badan
Daerah

7.055.845.158

7.132.405.158

98,93

6

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika

7.597.234.000

7.727.194.000

98,32

7

Badan Lingkungan Hidup

4.642.319.000

5.519.888.000

84,10

8

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

5.069.025.287

5.124.465.287

98,92

9

Badan
Pemberdayaan
Perlindungan Anak dan KB

3.951.860.770

3.903.961.770

101,23

Perencanaan

Pembangunan

Perempuan,
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10

Dinas Sosial,
Transmigrasi

Tenaga

Kerja

11

Dinas
Perindustrian,
Koperasi dan UMKM

12

Dinas Pariwisata , Seni dan Budaya

13

dan

4.869.948.715

5.541.228.715

87,89

16.879.463.000

10.900.743.000

64,58

11.408.362.500

7.648.647.500

67,04

Dinas Pemuda dan Olahraga

5.844.900.000

5.837.420.000

99,87

14

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.608.010.035

4.650.250.035

99,09

15

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3.753.842.080

3.809.282.080

98,54

16

Satuan Polisi Pamong Praja

4.893.841.500

5.309.081.500

92,18

17

DPRD

3.251.762.700

3.445.172.700

94,39

18

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

605.700.000

605.700.000

100,00

19

Sekretariat Daerah

45.415.990.290

47.863.408.471

94,89

20

Sekretariat DPRD

14.943.063.424

13.681.017.424

91,55

21

Inspektorat

4.249.201.678

4.312.561.678

98,53

22

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (SKPD)

11.025.876.750

11.081.476.750

99,50

23

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (PPKD)

52.290.398.000

51.390.478.000

98,28

24

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal

2.712.326.180

2.767.766.180

98,00

25

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan

7.473.160.250

7.552.360.250

98,95

26

Kecamatan Bulik Timur

1.657.959.270

1.736.999.270

95,45

27

Kecamatan Bulik

3.579.583.750

3.721.983.750

96,17

28

Kecamatan Lamandau

2.686.940.000

2.808.220.000

95,68

29

Kecamatan Delang

2.754.680.000

2.862.760.000

96,22

Perdagangan,

II-66 |

RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015

30

Kecamatan Sematu Jaya

1.526.694.632

1.608.374.632

94,92

31

Kecamatan Menthobi Raya

1.692.262.000

1.781.862.000

94,97

32

Kecamatan Belantikan Raya

1.700.735.000

1.779.775.000

95,56

33

Kecamatan Batang Kawa

1.705.835.276

1.782.235.276

95,71

34

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

5.265.867.800

5.173.947.800

98,25

35

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1.500.000.000

1.521.120.000

98,61

36

Dinas Pertanian,
Perikanan

Peternakan

dan

16.943.052.000

16.293.404.000

96,17

37

Badan Pelaksana
Ketahanan Pangan

Penyuluhan

dan

7.308.815.900

5.242.240.000

71,72

38

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

12.416.477.000

14.250.109.138

87,13

39

Dinas Pertambangan dan Energi

22.361.434.369

22.198.565.000

99,27

583.589.410.581

600.757.457.680

97,14

TOTAL

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
Permasalahan pembangunan daerah memuat uraian rumusan umum
permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis isu permasalahan
daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan
lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.
Suatu

permasalahan

daerah

dianggap

memiliki

nilai

prioritas

jika

berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program
pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada
tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat
mandatory.
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2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah
Beberapa permasalahan pembangunan mendasar yang dapat diidentifikasi
dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Lamandau akan diuraikan berikut
ini.
Pendidikan

Permasalahan di bidang Pendidikan dapat dilihat dari indikator di bawah ini:
 Rendahnya angka rata-rata lama sekolah
 Angka Partisipasi Murni yang rendah untuk pendidikan menengah atas
 Tingkat rasio sekolah-murid yang masih rendah, terutama untuk pendidikan
menengah atas
4Kesehatan

Permasalahan di bidang Kesehatan dapat dilihat dari indikator di bawah ini:
 Rendahnya rasio dokter per satuan penduduk
 Rendahnya rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu per satuan penduduk
 Rendahnya rasio rumah sakit per satuan penduduk
Ketenagakerjaan

Permasalahan di bidang Ketenagakerjaan dapat dilihat dari indikator di bawah ini:
 Tingkat partisipasi angkatan kerja yang masih rendah
Pekerjaan Umum

Permasalahan di bidang Pekerjaan Umum adalah:
 Kondisi jalan yang rusak masih tinggi
 Sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum (alat berat) umur pakainya
sudah tidak layak dan sering mengalami kerusakan, akibatnya pemeliharaan
jalan tidak dapat dilakukan secara maksimal
 Sampai saat ini izin pembukaan lahan ke daerah terisolir masih belum selesai
dan masih dalam proses
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 Potensi pengembangan sumber daya air belum termanfaatkan secara
maksimal, khususnya dibidang air baku dan irigasi
 Infrastruktur pedesaan belum seluruhnya terakomodir dalam pembangunan
Perumahan
Permasalahan di bidang Perumahan dapat dilihat dari indikator di bawah ini:
 Rendahnya rumah tangga pengguna air bersih
 Rendahnya rumah tangga pengguna listrik

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah.
Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang
dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Suatu
identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan
masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.
Tabel 2.41
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
No.

Kriteria / Aspek

Urusan

Faktor-faktor
penentu
keberhasilan

(1)

(2)

(3)

(4)

Permasalahan

(5)

Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

I
a

Tataran
Kebijakan

Pengambil

Ketentraman
dan
ketertiban umum daerah

Wajib

Keselarasan
dan
efektivitas
hubungan
antara
pemerintahan
daerah dan Pemerintah
serta antarpemerintahan
daerah dalam rangka
pengembangan otonomi
daerah

Wajib

Keselarasan
antara
kebijakan pemerintahan
daerah dengan kebijakan

Wajib

Adanya Perda yang
mendukung
ketentraman
dan
ketertiban umum
Penyampaian
laporan keuangan
dan kinerja tepat
waktu

Kesesuaian prioritas
pembangunan

Tidak ada masalah

Penyampaian laporan
SKPD
dalam
mendukung
laporan
keuangan dan kinerja
masih lambat

Tidak ada masalah
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No.
(1)

Kriteria / Aspek
(2)
Pemerintah
Efektivitas
hubungan
antara
pemerintah
daerah dan DPRD
Efektivitas
proses
pengambilan keputusan
oleh DPRD beserta tindak
lanjut
pelaksanaan
keputusan
Efektivitas
proses
pengambilan keputusan
oleh
Kepala
Daerah
beserta tindak lanjut
pelaksanaan keputusan
Ketaatan
pelaksanaan
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
pada
peraturan
perundang-undangan
Intensitas dan efektivitas
proses konsultasi publik
antara
pemerintah
daerah
dengan
masyarakat
atas
penetapan
kebijakan
publik yang strategis dan
relevan untuk Daerah
Transparansi
dalam
pemanfaatan
alokasi,
pencairan
dan
penyerapan DAU, DAK,
dan Bagi Hasil
Intensitas,
efektivitas,
dan
transparansi
pemungutan
sumbersumber pendapatan asli
daerah
dan
pinjaman/obligasi daerah

Urusan

Faktor-faktor
penentu
keberhasilan

Permasalahan

(3)

(4)

(5)

Wajib

Perda
ditetapkan

Wajib

Keputusan
DPRD
yang ditindaklanjuti
oleh Pemda

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

Efektivitas perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan
tata usaha, pertanggung
jawaban,
dan
pengawasan APBD

Wajib

Pengelolaan
daerah

Wajib

potensi

yang

Peraturan
Bupati
yang ditindaklanjuti

Peraturan
perundangundangan sebagai
dasar
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
Pelaksanaan
konsultasi
publik
yang
diadakan
Pemkab dan DPRD
dalam
rangka
penyusunan Perda

Dana yang terserap
dibanding
yang
direncanakan

Perbandingan PAD
terhadap
seluruh
pendapatan dalam
APBD

Tidak ada masalah

Tidak ada masalah

Tidak ada masalah

Tidak ada masalah

Partisipasi masyarakat
masih rendah

Kinerja SKPD dalam
upaya
percepatan
penyerapan anggaran
masih belum optimal
Kecilnya
persentase
PAD
terhadap
pendapatan
dalam
APBD

Opini BPK terhadap
laporan keuangan

Perlu penyempurnaan
dalam
laporan
keuangan
untuk
mendapatkan
opini
BPK yang lebih baik

Peningkatan PAD

Upaya
peningkatan
PAD belum optimal
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No.

Kriteria / Aspek

Urusan

Faktor-faktor
penentu
keberhasilan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Wajib

Jumlah inovasi yang
dikembangkan
dalam
rangka
peningkatan
pelayanan
publik
dan kesejahteraan
masyarakat

Inovasi
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
masih terbatas

Kebijakan
teknis
penyelenggaraan urusan
pemerintahan

Wajib/pilihan

Program Nasional
yang dilaksanakan
oleh SKPD

Masih ada perbedaan
nomenklatur dengan
program Nasional

Ketaatan
peraturan
undangan

Wajib/pilihan

Terobosan/inovasi baru
dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah

b

Tataran
Kebijakan

Pelaksana

terhadap
perundang-

Tingkat capaian SPM

Penataan
daerah

kelembagaan

Pengelolaan kepegawaian
daerah

Perencanaan
pembangunan daerah

Pengelolaan
daerah

keuangan

Pengelolaan barang milik
daerah
Pemberian
terhadap
masyarakat

II

Permasalahan

fasilitasi
partisipasi

-

Wajib/pilihan

SPM yang
dilaksanakan

telah

Lemahnya pemahaman
SKPD
terhadap
pelaksanaan SPM

Wajib/pilihan

Kesesuaian
kelembagaan
daerah
dengan
kebutuhan daerah

Perlu
optimalisasi
kinerja dari lembaga
daerah yang sudah ada

Wajib/pilihan

Struktur jabatan dan
eselonering
yang
terisi

Tingkat kemampuan
aparatur dalam jabatan
perlu ditingkatkan

Wajib/pilihan

Tersusunnya
dokumen
perencanaan
pembangunan
SKPD

Masih
lambatnya
SKPD dalam menyusun
dokumen perencanaan
pembangunan

di

Anggaran
SKPD
terhadap APBD

Penetapan
pagu
anggaran
SKPD
terhadap
prioritas
pembangunan
perlu
dioptimalkan

Tersusunnya
inventaris
barang/aset SKPD

Masih
lemahnya
inventaris barang milik
daerah

Jumlah fasilitasi /
sarana prasarana di
masyarakat

masih
rendahnya
anggaran
dalam
pemberian
fasilitasi
kepada masyarakat

Wajib/pilihan

Wajib/pilihan

Wajib/pilihan

Kemampuan
Penyelenggaraan
Otonomi Daerah
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No.

Kriteria / Aspek

Urusan

Faktor-faktor
penentu
keberhasilan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kesejahteraan
masyarakat

Wajib/pilihan

Tingkat
ekonomi
meningkat

Kerjasama stake holder
perlu ditingkatkan

Pelayanan umum

Wajib/pilihan

Tingkat kepuasan
masyarakat

Tidak ada masalah

Daya saing daerah

III

Wajib/pilihan

Permasalahan

Tingkat investasi ke
daerah

Optimalisasi investasi
yang masuk untuk
kesejahteraan
masyarakat

Perda
tentang
perangkat daerah

Perangkat
daerah
harus
disesuaikan
dengan kebutuhan

Daerah Otonomi Baru
Perkembangan
penyusunan perangkat
daerah

Wajib/pilihan

Pengisian personil

Wajib/pilihan

Pengisian
DPRD

Wajib/pilihan

keanggotaan

Aparatur
yang
sesuai
dengan
kepangkatan
dan
kemampuan
Terselenggaran
pemilu dan PAW

Optimalisasi
partisipasi masyrakat
dalam pemilu

Penyelenggaraan urusan
wajib dan pilihan

Wajib/pilihan

Pembiayaan

Wajib/pilihan

-

Tidak ada masalah

Wajib/pilihan

Jelasnya aset dan
dokumen
yang
dialihkan

Optimalisai
dalam
pengalihan aset dan
dokumen

Pelaksanaan penetapan
batas wilayah

Wajib/pilihan

Kesepakatan daerah
perbatasan,
keputusan
pemerintah
pusat
dan provinsi

kesepakatan
perbatasan perlu dikaji
lebih maksimal

Penyediaan sarana dan
prasana pemerintahan

Wajib/pilihan

Pemindahan ibukota bagi
daerah yang ibukotanya
dipindahkan

Wajib/pilihan

Pengalihan
dokumen

aset

dan

-

Optimalisasi aparatur
dalam tugas dan fungsi

Ketersediaan
anggaran

Tidak ada masalah

Ketidaksesuaian
sapras
yang
ada
dengan kebutuhan

-
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Tabel 2.42
Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi
dan Lingkungan Eksternal Lainnya
Isu Penting dan Masalah Mendesak
No.

Tingkat Nasional

Tingkat Provinsi

Lingkungan Eksternal
Lainnya

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Bidang
Sosbud
dan
kehidupan Penyediaan infrastruktur,
beragama ; sistem jaminan sosial pengairan dan kelistrikan
Nasional, penurunan angka kematian
ibu dan bayi, pengendalian jumlah
penduduk,
sinergi
perccepatan
penanggulangan
kemiskinan,
dan
optimalisasi anggaran pendidikan.

Infrastruktur
yang
menghubungkan
antar
provinsi
terutama
diwilayah antar provinsi
di Kalimantan yang masih
terbatas

2.

Bidang pembangunan ekonomi ; Optimalisasi
transformasi struktur industri dan pengembangan sektor dan
peningkatan daya saing tenaga kerja
komoditas
unggulan
berbasis sumber daya alam
lokal

Komitmen Internasional
terhadap adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim
global

3.

Bidang pembangunan sarana prasana ; Masih banyaknya
penguatan
konektiivitas
Nasional tertinggal
melalui keseimbangan pembangunan
antar
wilayah,
mendorong
pertumbuhan ekonomi, pembangunan
transportasi
massal
perkotaan,
ketersediaan infrastruktur pelayanan
dasar melalui peningkatan rasio
elektrifikasi Nasional, peningkatan
akses air minum dan sanitasi, penataan
perumahan/permukiman,
dan
ketahanan air

4.

Bidang pembangunan pengelolaan Sinergitas dan sinkronisasi Keberpihakan terhadap
sumber daya alam dan lingkungan pembangunan
pembangunan kawasan
hidup ; perkuatan ketahanan pangan,
timur Indonesia yang
peningkatan
ketahanan
energi,
masih
kurang
percepatan pembangunan kelautan,
menimbulkan
peningkatan
keekonomian
kesenjangan
wilayah,
keanekaragaman hayati dan kualitas
dengan sumber daya alam
lingkungan hidup
cukup
melimpah
seharusnya
bisa
dimanfaatkan
untuk
pengembangan
daerah
penghasil

5.

Bidang
pembangunan
ilmu
pengetahuan dan teknologi ; perkuatan
kapasitas ilmu pengetahuan dan
teknologi

desa Masalah tata batas antar
provinsi
dan
pengembagan
daerah
perbatasan antar provinsi

Penetapan
Provinsi
Kalimantan Tengah sebagai
percontohan REDD+. Perlu
kejelasan
tata
ruang,
kelembagaan, monitoring,

Tantangan
untuk
meningkatkan
derajat
ekonomi kawasan dengan
tetap
menjagga
isu
tentang
kelestraian
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evaluasi dan lain-lain
6.

Bidang
pembangunan
konsolidasi demokrasi

politik

7.

Bidang pembangunan pertahanan dan
keamanan ; percepatan pembangunan
Minimum Essensial Force (MEF) dengan
pemberdayaan industri pertahanan dan
peningkatan ketertiban dan keamanan
dalam negeri

8.

Bidang pembangunan hukum dan
aparatur ; reformasi birokrasi dan
peningkatan kapasitas kelembagaan
publik
serta
pencegahan
dan
pemberantasan korupsi

9.

Bidang pembangunan wilayah dan tata
ruang ; pembangunan daerah tertinggal
dan perbatasan, pengelolaan resiko
bencana dan sinergi pembangunan
perdesaaan

lingkungan hidup

;
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