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BAB IV 

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 

4.1. Permasalahan Pembangunan 

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” atau 

kesenjangan harapan  antara  kinerja  pembangunan  yang  dicapai saat ini dengan 

yang direncanakan dan antara  apa yang  ingin dicapai di masa datang dengan kondisi  

riil saat perencanaan dibuat. Capaian kinerja pembangunan di berbagai bidang pada 

masa sebelumnya telah menghantarkan masyarakat Kabupaten ke dalam kondisi 

kehidupan yang semakin baik. Berbagai permasalahan pokok yang muncul pada awal 

periode pemerintahan sebelumnya telah seoptimalnya diatasi. Hal ini terbukti pada 

hasil capaian kinerja pembangunan pada akhir periode pemerintahan sebelumnya 

yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada berbagai bidang kehidupan 

masyarakat.  Namun demikian, patut diakui bahwa pembangunan yang sudah 

dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat pada periode pemerintahan yang lalu 

masih menyisakan beberapa permasalahan pokok yang mendasar guna mewujudkan 

kehidupan masyarakat Kabupaten  yang lebih baik lagi. 

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2008-2013, telah 

membuahkan hasil yang menggembirakan, tetapi tetap menyisakan tugas ke depan, 

yaitu mengatasi permasalahan-permasalahan pokok yang mendasar di masa datang. 

Beberapa permasalahan pembangunan mendasar yang dapat diidentifikasi dalam 

melaksanakan pembangunan di Kabupaten Lamandau akan diuraikan berikut ini. 

4.1.1. Pendidikan 

Berdasarkan uraian di Bab II mengenai Pendidikan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa 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 
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4.1.2. Kesehatan  

 Berdasarkan uraian di Bab II mengenai Kesehatan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa 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 

4.1.3. Ketenagakerjaan  

Berdasarkan uraian di Bab II mengenai Ketenagakerjaan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa permasalahan di bidang Ketenagakerjaan dapat dilihat dari 

indikator di bawah ini: 

 Tingkat partisipasi angkatan kerja yang masih rendah 

4.1.4. Pekerjaan Umum 

Berdasarkan uraian di Bab II mengenai Pekerjaan Umum dan dari hasil analisis 

Dinas Pekerjaan Umum dapat ditarik kesimpulan bahwa 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 

 Potensi pengembangan sumber daya air belum termanfaatkan secara 

maksimal, khususnya dibidang air baku dan irigasi 

 Infrastruktur pedesaan belum seluruhnya terakomodir dalam 

pembangunan 

 



 
 

 

 RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018 

IV-3 

4.1.5 Perumahan 

Berdasarkan uraian di Bab II mengenai Perumahan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa permasalahan di bidang Perumahan dapat dilihat dari indikator di bawah ini: 

 Rendahnya rumah tangga pengguna air bersih 

 Rendahnya rumah tangga pengguna listrik 

4.2. Isu Strategis Daerah 

Isu strategis daerah merupakan permasalahan yang berkaitan dengan masalah 

yang belum dapat diselesaikan pada periode pembangunan lima tahun sebelumnya.  

Pelaksanaan pembangunan berikutnya harus bisa mengatasi masalah yang belum 

terselesaikan tersebut.  

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau 

2013-2018 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus 

diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

selama 5 tahun ke depan.  

4.2.1 Kajian Kebijakan Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan 

Internasional 

Penentuan isu strategis didahului dengan review terhadap kebijakan 

pembangunan nasional dan agenda pembangunan internasional yang relevan dalam 

memberi arah bagi pembangunan Kabupaten Lamandau. Hasil review akan 

melengkapi draf isu strategis yang diperoleh dari kajian terhadap kondisi Kabupaten 

Lamandau. 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2010-2014 sebagai pedoman pembangunan negara dalam 

kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program 

presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan memperhatikan capaian 

pembangunan pada periode yang lalu dan mencermati tantangan ke depan, 

RPJMN menetapkan Visi Indonesia 2014, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang 

Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 3 
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misi, dimana misi pertama (melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang 

sejahtera) dan misi ketiga (memperkuat dimensi keadilan di semua bidang) 

bersinggungan dengan permasalahan riil di Kabupaten Lamandau. 

Perwujudan visi dan misi RPJMN 2010-2014 dilakukan melalui 5 agenda 

pembangunan, dimana agenda I (pembangunan ekonomi dan peningkatan 

kesejahteraan rakyat) dan agenda V (pembangunan yang inklusif dan 

berkeadilan) dapat dipahami sebagai turunan dari misi pertama dan ketiga yang 

telah dijelaskan sebelumnya. Agenda-agenda ini dilengkapi dengan sasaran, yaitu 

indikator pencapaian di akhir pemerintahan Presiden Soesilo Bambang 

Yudhoyono. Pada Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Rakyat misalnya, 

ditetapkan target untuk indikator “Meningkatnya rata-rata lama sekolah 

penduduk berusia 15 tahun ke atas” pada tahun 2014 adalah 8,25. 

Visi dan misi diturunkan ke level operasional dengan cara menetapkan 11 

prioritas nasional supaya lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat 

keberhasilannya. Mayoritas sumber daya akan dialokasikan untuk mengerjakan 

11 prioritas nasional yang terdiri dari: 

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 

2. Pendidikan 

3. Kesehatan 

4. Penanggulangan Kemiskinan 

5. Ketahanan Pangan 

6. Infrastruktur 

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha 

8. Energi 

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 

10. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 

11. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 

Pada setiap program, terdapat substansi inti yang berisi aspek-aspek pada 

sebuah program yang dilengkapi dengan target yang terukur. Substansi inti ini 

hendaknya menjadi target bersama yang harus dikejar oleh seluruh daerah, tidak 

terkecuali oleh Kabupaten Lamandau, sebagai bentuk kontribusi dalam 

mewujudkan visi Indonesia 2014. 
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2. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah suatu proses 

pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi 

daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada 

daerah yang baru dibentuk. Evaluasi tersebut diatur dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. EPPD meliputi Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) dan Evaluasi Daerah Otonom Baru 

(EDOB). 

EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang 

baik. Didalamnya terdapat arahan bagi pemerintah daerah untuk dapat 

mengimplementasikan ”Sistem Pengukuran Kinerja Mandiri” (self assessment) 

sebagaimana amanat Pasal 32 hingga 40 PP 6/2008. Untuk dapat melakukan hal 

tersebut Tim Nasional EPPD menyusun indikator kinerja kunci untuk menilai 

aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah dan pelaksana kebijakan daerah 

untuk masing-masing urusan pemerintahan. Berdasarkan hasil kajian dan 

analisis, tim penilai dapat melakukan evaluasi tahap akhir dengan 

membandingkan tingkat capaian kinerja masing-masing SKPD dengan: 

a. target kinerja yang direncanakan sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja 

SKPD; 

b. target kinerja yang direncanakan sebagaimana termuat dalam RKPD; 

c. realisasi kinerja SKPD tahun sebelumnya; dan 

d. seluruh realisasi kinerja SKPD 

Dalam kaitannya dengan isu strategis Kabupaten Lamandau, aspek-aspek 

pembangunan yang terdapat dalam Indikator Kinerja Kunci dapat dipandang 

sebagai aspek strategis yang harus diprioritaskan penanganannya. Tim perumus 

dapat melakukan identifikasi permasalahan pada aspek di Indikator Kinerja 

Kunci supaya dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dengan aspek tersebut. 
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3. Standar Pelayanan Minimum (SPM) 

Dalam pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan 

bahwa penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan 

oleh pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan pasal 11 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam  Peraturan Pemerintah ini 

disebutkan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan 

dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga 

secara minimal.   

Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), 

diamanatkan bahwa SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu 

acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan 

penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana pencapaian SPM 

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan 

Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). 

Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak, untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan 

pemerintahan. Sampai dengan pertengahan Tahun 2013, telah diterbitkan 15 

(lima belas) SPM oleh kementerian/lembaga, yaitu SPM: 

1) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.  

2) Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.  

3) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota.  

4) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.  

5) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.  

6) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.  

7) Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera di Kab/Kota.  

8) Bidang Pendidikan Dasar  di Kabupaten/Kota.  
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9) Bidang Pekerjaan Umum.  

10) Bidang Ketenagakerjaan.  

11) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kab/Kota.  

12) Bidang Komunikasi dan Informasi.  

13) Bidang Kesenian.  

14) Bidang Penanaman Modal. 

15) Bidang Perhubungan Daerah. 

4. Millenium Development Goals(MDG’s) 

Salah satu agenda pembangunan dunia yang dapat menjadi referensi bagi 

perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Lamandau adalah komitmen 

Millenium Development Goals (MDGs) yang ditetapkan pada UN Summit tahun 

1990 oleh PBB. Dengan telah diadopsinya komitmen MDG’s oleh Indonesia, maka 

merupakan keharusan bagi seluruh daerah di Indonesia termasuk Lamandau 

untuk menggunakan target yang dicanangkan dalam MDGs sebagai referensi 

dalam penetapan target pembangunan daerah masing-masing. 

Konsep MDGs berawal dari adanya pemikiran bahwa ada beberapa hal yang 

menjadikan masyarakat menjadi tetap rentan dan tidak mampu memenuhi 

kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, ditetapkan delapan tujuan beserta target-

targetnya yang diharapkan mampu membantu masyarakat keluar dari persoalan-

persoalan yang sangat mendasar. Konsep MDGs pada intinya bertujuan untuk 

membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak, baik untuk 

manusia dan lingkungan hidup, bagi laki-laki dan perempuan, bagi orangtua dan 

anak-anak, serta bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Adapun 

kedelapan tujuan pembangunan milenium terdiri dari: 

1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan; 

2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal; 

3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan; 

4. Menurunkan angka kematian anak; 
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5. Memperbaiki kesehatan maternal; 

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya; 

7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup; dan  

8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan 

Dalam kaitannya dengan penyusunan isu strategis Kabupaten Lamandau, 

sebagian atau seluruh aspek MDGs dapat dipilih sebagai aspek yang diberi 

perhatian besar dalam pembangunan Lamandau 5 tahun mendatang. Hal ini 

dapat diawali dengan menjadikan isu MDGs sebagai isu strategis RPJMD 

Kabupaten Lamandau, dengan catatan telah dilakukan kajian mengenai relevansi 

antara relevansi antara isu MDG dengan permasalahan riil di lapangan.  

5. Post 2015 Development Agenda 

Seiring dengan semakin dekatnya tahun berakhirnya MDGs, yaitu 2015, diskusi 

mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. Pada 

pertemuan Rio +20 Summit, 192 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development goals) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah 

dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan 

dapat diterapkan pada semua negara dengan memperhatikan perbedaan 

kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai 

kebijakan dan prioritas nasional. 

Pada tanggal 30 Mei 2013, High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda 

mengeluarkan “A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform 

Economies through Sustainable Development,” sebuah laporan yang menetapkan 

agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dari muka bumi pada 

tahun 2030, dan mewujudkan janji pembangunan berkelanjutan. Laporan ini 

mengajak seluruh warga dunia untuk bekerjasama dalam sebuah kemitraan 

global baru (New Global Partnership) yang menawarkan harapan dan peran bagi 

setiap orang. 

Dalam laporan tersebut, High Level Panel yang salah satu ketuanya adalah 

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mendorong tujuan 
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pembangunan pasca 2015 untuk melakukan 5 pergeseran transformasi utama, 

yaitu: 

a. Tidak meninggalkan siapapun di belakang 

Setelah tahun 2015 dunia harus bergerak dari mengurangi kemiskinan ke 

mengakhiri kemiskinan ekstrim, dalam segala bentuknya. Dunia perlu 

memastikan bahwa tidak ada satu orangpun-apapun etnis, gender, geografi, 

disabilitas, ras dan status lainnya-yang tidak mendapatkan kesempatan 

ekonomi dasar dan hak asasi. 

b. Menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai inti 

Dunia harus mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dari 

keberlanjutan. Dunia harus bertindak sekarang untuk mengurangi laju 

perubahan iklim dan degradasi lingkungan, yang menimbulkan ancaman 

yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi manusia. 

c. Transformasi ekonomi untuk penyediaan pekerjaan dan pembangunan yang 

inklusif 

Transformasi ekonomi yang mendalam dapat mengakhiri kemiskinan 

ekstrim dan meningkatkan mata pencaharian, dengan memanfaatkan 

inovasi, teknologi dan potensi bisnis. Semakin beragam kegiatan ekonomi, 

dan dengan kesempatan yang sama bagi semua orang, akan mewujudkan 

iklusi sosial, terutama bagi generasi muda, dan mendorong pola konsumsi 

dan produksi yang berkelanjutan. 

d. Membangun perdamaian dan kelembagaan yang efektif, terbuka dan 

akuntabel bagi semua 

Kebebasan dari konflik dan kekerasan adalah hak manusia yang paling 

mendasar, dan merupakan fondasi paling penting dalam membangun 

masyarakat yang damai dan sejahtera. Pada waktu yang bersamaan, 

masyarakat di seluruh dunia berharap pemerintah bersikap jujur, akuntabel 

dan responsif terhadap permintaan mereka. Dunia mendesak sebuah 

pergeseran fundamental-yang menempatkan perdamaian dan tata kelola 

pemerintahan yang baik sebagai elemen inti kesejahteraan, bukan sebuah 

pilihan ekstra. 
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e. Membina kemitraan global baru 

Semangat kebersamaan, kerjasama dan akuntabilitas antar pihak harus 

menyokong agenda pembangunan pasca 2015. Kemitraan baru harus 

dilandaskan pada pemahaman bersama akan perikemanusiaaan, berbasis 

pada pengertian dan manfaat antar pihak. Hal tersebut harus berada di 

tengah-tengah masyarakat, termasuk mereka yang terdampak oleh 

kemiskinan dan terpinggirkan, perempuan, remaja, lansia, penyandang cacar 

dan penduduk lokal/indigenous. Kemitraan tersebut harus melibatkan 

organisasi masyarakat, institusi multilateral, pemerintah daerah dan pusat, 

komunitas sains dan akademis, pelaku bisnis dan filantropi.  

Pemanfaatan agenda pembangunan dunia sebagai bahan pertimbangan 

penyusunan RPJMD menunjukkan keterbukaan Kabupaten Lamandau terhadap 

tantangan global yang dihadapi umat manusia, sekaligus kesiapan untuk mencari 

solusi bagi tantangan tersebut. 

 

4.2.2 Kajian Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah 

4.2.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi 

Kalimantan Tengah 

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 yang telah 

disepakati adalah: 

KALIMANTAN TENGAH YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL 

Adapun misi pembangunan daerah Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 untuk 

mewujudkan Kalimantan Tengah yang maju, mandiri dan adil adalah sebagai berikut: 

1. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan 

komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap 

pembangunan daerah. 

2. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang 

berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan 

pangan secara berkelanjutan. 

3. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka 

peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah. 
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4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha 

yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis 

potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar 

daerah. 

5. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik 

secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk 

menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif 

serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. 

6. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. 

7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka 

percepatan pembangunan daerah. 

8. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada 

pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan 

harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan 

masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi 

pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial 

kemasyarakatan secara berkesinambungan. 

10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, 

keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah 

Kalimantan Tengah. 

11. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi 

dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara 

berkesinambungan. 

12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai 

dengan aturan hukum yang berlaku. 

 

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

tahun2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang maju, 

mandiri danadil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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 Untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang maju, mandiri 

danadil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan daerah 

diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaranpokok sebagai berikut: 

1. Tercukupinya sarana dan prasarana umum secara integratif dan 

komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap 

pembangunan daerah. 

2. Terwujudnya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang 

berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan 

pangansecara berkelanjutan. 

3. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam 

rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah. 

4. Terwujudnya peningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta 

dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang 

berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan 

antar daerah. 

5. Terbangun dan berkembangnya budaya pembelajaran yang mendidik secara 

merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan 

untukmenciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan 

inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan 

masyarakat. 

6. Terwujudnya masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. 

7. Terwujudnya pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka 

percepatan pembangunan daerah. 

8. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada 

pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan 

harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

9. Terwujudnya kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan 

masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi 

peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosialkemasyarakatan 

secara berkesinambungan. 
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10. Terwujudnya peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, 

keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah 

Kalimantan Tengah. 

11. Terwujudnya fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi 

dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara 

berkesinambungan. 

12. Terwujudnya optimalisasi produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang 

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 

  

4.2.2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi 

Kalimantan Tengah  

Di dalam sub bab ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah hanya akan ditelaah untuk visi, misi, 

tujuan, dan permasalahan saja. 

Visi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah: “Meneruskan 

dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar Rakyat Lebih 

Sejahtera dan Bermartabat Demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI)”. 

Adapun misi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah 

sebagai berikut:  

1. Sinergi dan Harmonisasi Pembangunan Kewilayahan Kalimantan Tengah 

melalui pemantapan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) secara 

berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan 

lingkungan hidup. 

2. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata. 

3. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan 

mudah dijangkau. 

4. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantong-

kantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi 

rakyat. 
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5. Pengembangan dan penguatan ekonomi Kerakyatan yang saling 

bersinergi dan berkelanjutan. 

6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan 

pemerintah. 

7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi 

kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah. 

Adapun tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah adalah 

sebagai berikut. 

1. Revitalisasi dan terciptanya cluster-cluster ekonomi unggulan di tingkat 

propinsi maupun kabupaten/kota. 

2. Terselenggaranya penataan ruang yang memperhatikan keberlanjutan 

sumber daya wilayah.  

3. Terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu dan  terjangkau. 

4. Tersedianya akses infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok wilayah. 

5. Meningkatnya sistem layanan kesehatan dasar yang bermutu dan  

terjangkau. 

6. Tersedianya akses infrastruktur Kesehatan dasar hingga ke pelosok 

wilayah. 

7. Terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan 

informatika yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan. 

8. Tersedianya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan 

pangan. 

9. Tersedianya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat. 

10. Terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu. 

11. Terselenggaranya kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan 

ekonomi skala besar. 

12. Meningkatnya daya saing masyarakat. 

13. Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah. 

14. Terwujudnya soliditas antarkelompok masyarakat 
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Adapun permasalahan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah: 

1. Masalah penyediaan infrastruktur pembangunan. 

2. Masalah pengembangan ekonomi lokal. 

3. Masalah kualitas dan keterjangkauan pendidikan. 

4. Masalah bidang kesejahteraan social. 

5. Masalah pengembangan kapasitas birokrasi. 

6. Masalah pengelolaan sumber daya alam. 

 

4.2.2.3 Program Insiatif Provinsi Kalimantan Tengah 

 Provinsi Kalimantan Tengah membuat beberapa program insiatif yang dimulai 

dari tahun 2008.  Program inisiatif tersebut adalah: 

 Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) 

Tujuan program untuk mewujudkan desa/kelurahan percontohan yang 

mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri dan 

berkelanjutan dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki.  

Desa/kelurahan percontohan diharapkan dapat memacu pertumbuhan 

desa/kelurahan sekitarnya. PM2L dimulai sejak tahun 2008, dan 

sampai saat ini sebanyak 210 desa/kelurahan tertinggal telah dianggap 

berhasil mejadi desa/kelurahan yang lebih baik. 

 Program Kalteng Harati 

Program Kalteng Harati atau Kalteng Pintar merupakan program di 

bidang pendidikan. Program Kalteng Harati mengedepankan lima 

prioritas, yaitu: kesejahteraan guru, pendidikan dan pelatihan guru, 

beasiswa untuk siswa berprestasi, penyediaan dan pendistribusian 

buku-buku pelajaran, meningkatkan kualitas mutu belajar mengajar. 

Program Kalteng Harati dimulai sejak 2 Mei 2010, yang dicanangkan 

bertepatan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional.  

 Program Kalteng Barigas 

Program Kalteng Barigas merupakan program di bidang kesehatan. 

Tujuan Program Kalteng Barigas untuk meningkatkan program 

pelayanan kesehatan sehingga dapat membuat masyarakat Kalimantan 

Tengah yang sehat. Program Kalteng Barigas yang dimanifestasikan ke 

dalam program pembangunan kesehatan. Kalteng Barigas (Kalteng 

Sehat) dimulai sejak tahun 2010. 
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 Kalteng Besuh 

Tujuan program Kalteng Besuh (Kalteng Kenyang) adalah 

mewujudkanketahanan pangan serta berdaulat pangan di Kalimantan 

Tengah. Program Kalteng Besuh menyentuh di bidang pertanian dan 

perikanan. Program Kalteng Besuh dimulai sejak Juni 2013. 

 

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya 

  Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam 

Provinsi Kalimantan Tengah, maka perencanaan pembangunan Kabupaten 

Lamandau meninjau kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang berada di sekitar 

Kabupaten Lamandau. 
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Tabel 4. 1 

Identifikasi Kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota Lain 

NO NAMA DAERAH LAIN PERIODE RPJMD KEBIJAKAN TERKAIT KETERANGAN 

1 Kabupaten Seruyan 2013 - 2018 
 Masih dalam proses 

penyusunan 

2 
Kabupaten Kotawaringin 

Barat 
2011 - 2016 

Isu Strategis: 

 Penyelenggaraan Pendidikan Berkualitas Bagi 

Semua 

 Perbaikan Derajat Kesehatan Masyarakat 

 Dampak Aktifitas Pertambangan dan Kehutanan 

Terhadap Lingkungan Hidup 

 Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial 

 Optimalisasi Potensi Sumber Daya Unggulan 

 Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Investasi 

 Kapasitas Aparatur Pemerintah Menghadapi 

Tantangan Otonomi Daerah dan Perkembangan 

Global 

 Kemudahan perijinan 

Penyusunan RPJMD 

Kabupaten 

Kotawaringin Barat 

berdasarkan 

Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 

54 Tahun 2010  

3 Kabupaten Sukamara 2013 - 2018 
 Masih dalam proses 

penyusunan 



 
 

 |  IV-18 

 RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018 

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah 

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Lamandau 2005-2025 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau (RPJP 

Kabupaten Lamandau) merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan 

daerah untuk masa 20 tahun ke depan (2005-2025). Dokumen tersebut memuat 

visi, misi dan arah kebijakan pembangunan yang digunakan sebagai dasar untuk 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. 

Visi RPJPD Kabupaten Lamandau adalah Kabupaten Lamandau yang Maju, 

Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Budaya. 

Tahapan pembangunan Lamandau berdasarkan RPJPD pada periode III (2014-

2018) difokuskan pada:  

 Percepatan pembangunan,  

 Peningkatan kualitas sumber daya manusia,  

 Kesejahteraan masyarakat terus meningkat melalui pengembangan usaha kecil 

menengah dan mikro, 

 Kesadaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga meningkat,  

 Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin 

berkembang dengan terwujudnya fungsi tata guna lahan,  

 Kualitas sumber daya manusia terus membaik dengan naiknya  tingkat 

pendidikan masyarakat yang didukung dengan sistem pendidikan yang lebih 

bermutu, bermakna, dan kontekstual dengan karakteristik daerah, 

  Derajat kesehatan juga meningkat karena didukung layanan kesehatan yang 

makin terjangkau dan merata,  

 Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkendali,  

 Ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan 

kepercayaan masing-masing mulai muncul dan berkembang, 

 Profesionalisme aparatur pemerintahan daerah di Kabupaten Lamandau 

meningkat ditandai dengan meningkatnya layanan birokrasi yang murah dan 

berkualitas.  
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Hal ini mengamanatkan bahwa pembangunan pada periode tahun 2013 sampai 

dengan 2018, harus diarahkan pada kebijakan-kebijakan terkait hal-hal 

sebagaimana telah disebutkan diatas. 

4.2.4 Penetapan Isu Strategis Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 

 Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau 2013-

2018 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus 

diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 

5 (lima) tahun ke depan. Input dari tahap ini akan menjadi pertimbangan dalam 

penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran di bab selanjutnya. Isu strategis Kabupaten 

Lamandau adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan akses pendidikan  

Pendidikan merupakan suatu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia 

yang kompeten. Syarat utama sebuah daerah untuk bersaing dalam era 

globalisasi adalah dengan memiliki sumber daya yang kompeten. Penyiapan 

sumber daya manusia dapat dilakukan melalui rencana mendirikan perguruan 

tinggi di Kabupaten Lamandau.  

2. Peningkatan akses pelayanan di bidang kesehatan 

Kesehatan merupakan suatu fondasi yang penting bagi masyarakat. Produktifitas 

masyarakat dapat berjalan apabila berada dalam kondisi yang sehat. Masyarakat 

yang sehat secara jasmani dan rohani akan mampu melakukan berbagai macam 

kegiatan sosial dan ekonomi yang membuat sebuah daerah terus bergerak.  

Penyediaan pelayanan kesehatan secara umum dapat dilakukan dengan dua hal, 

yaitu penambahan fasilitas dan peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan 

yang ada.  

Program pembangunan yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan kesehatan 

akan sangat mendukung kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Lamandau.  
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3. Penyerapan  angkatan kerja melalui penyediaan lapangan kerja  

Ketenagakerjaan merupakan tantangan berat yang harus dapat dijawab oleh 

pemerintahan daerah. Bertambahnya angkatan kerja akan cenderung menjadi 

beban dibandingkan peluang.  

Kebijakan penyiapan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan 

menjadi semakin penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Kebijakan ini 

juga harus dibarengi dengan strategi-strategi yang mendorong investasi dan 

pembukaan lapangan kerja baru.  

Keterhubungan antara kualitas sumber daya manusia dengan kebutuhan 

industri akan membuat tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat dan angka 

pengangguran terbuka akan menurun.  

4. Peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah 

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan suatu cara masyarakat dalam 

berusaha untuk hidup mandiri sebagai wirausahawan. Keterbatasan lapangan 

usaha kerja dan jiwa hidup mandiri yang membuat usaha mikro, kecil, dan 

menengah masih terus tumbuh.Pemerintah harus tetatp  mendukung tumbuh 

dan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar 

keberadaannya dapat terus berlanjut. 

Keberhasilan dari suatu usaha, mikro, kecil, dan menengah dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  

5. Pengembangan komoditas unggulan daerah 

Pengembangan komoditas unggulan tanaman daerah harus didasarkan pada 

pertimbangan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial untuk menjamin keberlanjutan 

dari sistem produksi komoditas ini. Secara ekologi, pemilihan komoditas 

disesuaikan dengan daya dukung lahan yang dapat dilihat dari kesesuaian lahan 

untuk komoditas tersebut. Aspek ekonomi mempertimbangkan keuntungan atau 

nilai tambah komoditas ini bagi petani. Sedangkan aspek sosial 

mempertimbangkan aspirasi dan penguasaan teknologi oleh petani. 
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Pengembangan komoditas unggulan daerah yang akan dilakukan harus 

memenuhi kriteria secara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial sehingga akan 

bermanfaat untuk masyarakat secara luas di Kabupaten Lamandau dan tetap 

menjaga kelestarian lingkungan hidup.  

6. Peningkatan ketahanan pangan 

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ditetapkan 

bahwa ketahanan pangan sebagai prioritas nasional kelima dari 11 prioritas 

nasional. Peningkatan ketahanan pangan dilakukan untuk mewujudkan 

kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan 

pendapatan petani serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.  

Rencana pola ruang Kabupaten Lamandau memuat kawasan pertanian, 

peternakan, dan perikanan yang cukup luas. Peningkatan ketahanan pangan di 

Kabupaten Lamandau dapat dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan 

diversifikasi pangan. Keberhasilan ketahanan pangan di Kabupaten Lamandau 

akan menghilangkan ketergantungan pangan kepada daerah lain.  

7. Reformasi Birokrasi yang bersifat melayani masyarakat 

Tujuan reformasi birokrasi  salah satunya adalah bagaimana menciptakan 

aparatur negara mampu melayani publik. Oleh karena itu, perlu adanya 

perubahan mindset aparatur dari penguasa menjadi pelayan. Hal ini sangat 

beralasan karena birokrasi sesungguhnya adalah abdi negara dan abdi 

masyarakat yang harus melayani dan kondisi ini memang harus dipahami 

birokrasi.  

Menyadari hal tersebut tiada pilihan lain bagi seorang birokrasi adalah kembali 

mengenal jati dirinya sebagai seorang pelayan dan mengenal karakter dirinya 

dalam birokrasi pemerintahan. Oleh sebab itu, tidak berlebihan bila dikatakan 

bahwa seorang birokrat harus segara memposisikan dirinya bekerja untuk 

melayani, bukan untuk dilayani.  

Perubahan yang akan dilakukan oleh para birokrat tersebut akan membuat  

masyakarat merasa terlayani. 
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8. Pengembangan infrastuktur daerah untuk menunjang pembangunan 

ekonomi 

Infrastruktur jaringan jalan dapat meningkatkan aksesibilitas sebuah wilayah 

sehingga kebutuhan akan mobilitas orang dan barang dapat terlayani. Dampak 

dari aksesibilitas adalah ekonomi dapat tumbuh lebih cepat karena waktu 

tunggu barang sampai di tangan konsumen menjadi lebih sebentar.  

Untuk masyarakat di wilayah yang tertinggal, keberadaan jaringan jalan akan 

membuka isolasi sehingga mereka dapat mengakses pelayanan di tempat yang 

semula tidak terjangkau.  

Untuk produsen, jaringan jalan ke wilayah baru akan memperluas pasar 

sehingga dapat meningkatkan keuntungan, sebuah hal yang bagus bagi 

keberlangsungan bisnis. Kegiatan perekonomian baru juga akan tumbuh di 

sepanjang jalan baru. 

Penyediaan infrastruktur merupakan kebijakan pembangunan yang harus 

diperhatikan dalam menunjang pembangunan ekonomi. 
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