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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS  

DAN FUNGSI 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada 

kantor Kecamatan Bulik Timur Timur antara lain : 

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung 

optimalisasi penyelenggaraan kegiatan; 

2. Masih lemahnya kualitas sumber daya aparatur di kecamatan dengan kemampuan teknis 

tertentu; 

3. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa; 

4. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi; 

5. Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang 

memadai; 

6. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan; 

7. Wilayah Kabupaten Lamandau yang luas dan masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan insfrastruktur masyarakat secara lebih memadai; 

8. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pembuatan Surat Pernyataan 

Kepemilikan Tanah; 

9. Lemahnya sistem administrasi / kearsipan surat – surat penting;  

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

 Karena letaknya yang sangat jauh serta sangat sulinya akses jalan darat menuju 

Kecamatan, maka kegiatan pembangunan di Kecamatan Bulik Timur masih belum bisa di 

laksanakan secara optimal. Tuntutan era dan warga dengan mempertimbangkan posisi geografis 

dan geostrategis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kecamatan Bulik Timur sangat 

berat dan kompleks, mulai dari masalah ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta 
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keamanan, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi 

serta budaya masyarakat yang sangat heterogen. 

 Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui 

pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam pencapaiannya 

harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur. 

 Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bulik Timur Timur sangat dipengaruhi dan 

merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten 

Lamandau. 

Berdasarkan hal tersebut rumusan visi pembangunan Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018 

adalah : 

”TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, TERLAKSANANYA TATA 

KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK BEBAS DARI KKN YANG DILANDASI 

KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA” 

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Kecamatan Bulik Timur Timur. 

Hal ini ditunjukkan melalui:  

Misi 1 : Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran 

sehingga masyarakat sejahtera; 

Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar generasi muda memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri; 

Misi 3 : Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup 

meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun; 

Misi 4 : Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara 

keseluruhan yang berada di KabupatenLamandau; 

Misi 5 : Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya 

angkutan orang, barang dan jasa; 



 
 

 
Renstra Kantor Kec. Bulik Timur  Kab. Lamandau Tahun 2013-2018 

 
 

   

27  

 

Misi 6 : Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui 

keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya; 

Misi 7 : Mewujudkan tatakelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar 

pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani; 

Misi 8 : Menumbuhkembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan 

dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Misi 9 : Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi 

kerakyatan. 

Misi 10 : Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

 

Pada prinsipnya misi pembangunan kabupaten Lamandau ini ditujukan untuk 

mensinergikan pembangunan yang  pro growth,  pro poor  dan  pro governance. 

Pembangunan pro growth (pro pertumbuhan) dilaksanakan dengan menyediakan iklim investasi 

dan pelayanan publik yang memadai.  Pro poor (pro kemiskinan) ditindak lanjuti dengan 

memberdayakan perekonomian berbasis kerakyatan. Sedangkan  pro governance  (pro tata 

kelola pemerintahan yang baik) digapai dengan menyediakan pelayanan publik yang 

mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP). 

Dengan demikian diharapkan tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan penurunan 

angka kemiskinan dan pengangguran sekaligus meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah 

sekaligus memberdayakan masyarakat Kabupaten Lamandau. 

 

3.3 Penentuan Isu – Isu Strategis 

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II dan permasalahan yang ada di lingkungan 

Kecamatan Bulik Timur maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat 

di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan 

adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap 

mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki 
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posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi 

kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah,  potensi wilayah, dan potensi 

masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian 

tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Lamandau; 

2)  Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus 

terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan 

pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna 

mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha 

untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/ Coorperate Sosial Resposipility (CSR), 

maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat; 

3)  Pelayanan  Prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Lamandau 

yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan 

pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas 

hokum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan 

yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar 

Pelayanan yang secara normative harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya 

dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali  kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya 

dinamika nativitas  masyarakat; 

4)  Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan Kuantitas aparatur, Keberadaan aparatur 

merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian 

pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi 

dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam 

meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur dan penambahan jumlah aparatur; 

 

 

 


