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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN  

TUGAS DAN FUNGSI 

 

3.1      Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD 

Pada bagian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan 

fungsi Satpol PP Kabupaten Lamandau didasarkan pada hasil Analisis 

Gambaran Pelayanan SKPD. Bagian ini menguraikan permasalahan-

permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya,  telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Lamandau 2013-2018, Identifikasi permasalahan Satpol PP 

Kabupaten Lamandau berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah 

sebagai berikut : 

1. Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas, sehingga di masa mendatang perlu dioptimalkan 

dengan regenerasi atau penambahan pegawai, pendidikan dan 

pelatihan, penempatan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki; 

2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan 

pelayanan; 

3. Terdapat asset/barang milik daerah yang telah mengalami kerusakan 

berat sehingga nilai ekonomis kegunaan barang lebih kecil dari biaya 

perbaikan dan masih dalam proses pengajuan penghapusan barang 

milik daerah.; 

4. Kurangnya partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder), 

masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga 

Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat, sehingga perlu kerjasama yang 

dibangun secara optimal; 
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5. Keterbatasan ketersediaan data dan informasi yang menunjang 

dokumen perencanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat; 

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

Daerah 

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Satpol PP 

Kabupaten Lamandau yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala 

daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Menelaah visi, misi, dan program 

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk 

memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 

kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan 

Satpol PP yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala 

daerah dan wakil kepala daerah tersebut.  

Visi 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” 

 

 

 

Misi Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 adalah: 

1. Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran 

sehingga masyarakat sejahtera; 

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar generasi muda 

memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri; 

3. Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup 

meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun; 

4. Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat 

secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau; 



   

 

 RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMANDAU 
 TAHUN 2013-2018  

III - 3 

2
0

1
3

-
2

0
1

8
 

2
0

1
3

-
2

0
1

8
 

5. Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar 

lancarnya angkutan orang, barang dan jasa; 

6. Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui 

keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya; 

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar 

pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis dan serta 

melayani; 

8. Menumbuhkan kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai 

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

9. Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi 

kerakyatan. 

10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

 

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan 

langsung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau. Hal ini 

ditunjukkan melalui : 

a. Pernyataan misi ke 4:  

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Satpol PP Kabupaten Lamandau 

dalam Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan 

masyarakat Kabupaten Lamandau secara keseluruhan; 

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil 

Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten 

Lamandau 2013-2018, Satpol PP Kabupaten Lamandau secara 

langsung mendukung keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati yaitu 

pada misi 4 dimaksud; 

Selanjutnya faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD 

terhadap pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil 

kepala daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1 
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Tabel 3.1 

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD  

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah 
 

Visi : “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan  Yang 

Baik, Bebas Dari KKN Yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha 

Esa” 

 

No 

Misi dan  Program  

KDH dan Wakil 

KDH terpilih 

Permasalahan Pelayanan 

SKPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Misi 4 : Menciptakan 

ketentraman, 

keamanan dan 

kenyamanan 

masyarakat secara 

keseluruhan yang 

berada di Kabupaten 

Lamandau; 

   

- Program 

Pemeliharaan 

ketertiban umum, 

ketentraman 

masyarakat dan 

perlindungan 

masyarakat 

-  

1 Kurangnya ketersediaan 

sumber daya aparatur baik 

dari segi kuantitas maupun 

kualitas 

Keterbatasan  

sumber daya 

manusia sehingga 

masih kosongnya 

beberapa jabatan  

yang ada di dalam 

struktur organisasi 

Satpol PP Kabupaten 

Lamandau 

Peningkatan 

profesionalisme 

aparatur Satuan 

Polisi Pamong Praja 

serta melakukan 

inovasi pelayanan dan 

Good Governance 

(transparasi, 

partisipasi, 

akuntabilitas) guna 

memberikan 

pelayanan prima 

terhadap publik 

dengan cara 

mengikuti pendidikan 

dan pelaatihan yang 

sesuai dengan 

kebutuhan prioritas 

2. Keterbatasan sarana dan 

prasarana pendukung 

pelaksanaan pelayanan 

Keterbatasan sarana 

dan prasarana 

sehingga dalam 

pelaksanaan 

pelayanan sering 

mengalami kendala 

Semangat setiap 

anggota/pegawai 

dalam melaksanakan 

tugas pokok dan 

fungsi Satpol PP 

dengan 

memaksimalkan 

pemanfaatan sumber 

daya yang dimiliki 

3.. Terdapat asset/barang milik 

daerah yang telah 

mengalami kerusakan berat 

sehingga nilai ekonomis 

kegunaan barang lebih kecil 

dari biaya perbaikan dan 

masih dalam proses 

pengajuan penghapusan 

barang milik daerah; 

Jumlah asset yang 

tercatat dalam 

dokumen tidak 

mencerminkan 

kondisi / keadaan 

asset sesungguhnya. 

Tercapainya 

penggunaan sumber 

daya secara efisien, 

efektif, berkeadilan 

dan berkelanjutan 

4. Kurangnya partisipasi 

pemangku kepentingan 

(stakeholder), masyarakat, 

Belum optimalnya 

peran serta 

masyarakat, 

Dukungan dan 

Koordinasi dari stake 

holder yang ada 
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organisasi pemuda, 

organisasi wanita dan 

Lembaga Swadaya 

Masyarakat dalam 

pelaksanaan 

penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketentraman 

masyarakat, sehingga perlu 

kerjasama yang dibangun 

secara optimal 

organisasi pemuda, 

wanita dan Lembaga 

Swadaya Masyarakat 

(LSM) dalam 

penyelenggaraan 

ketertiban umum dan 

ketentraman 

masyarakat 

terkait dengan 

penyelenggaraan 

ketertiban umum dan 

ketentraman 

masyarakat cukup 

tinggi 

5. Keterbatasan ketersediaan 

data dan informasi yang 

menunjang dokumen 

perencanaan 

penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketentraman 

masyarakat ; 

  

 

3.3       Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah 

Hasil  telaahan terhadap Renstra Satpol PP Provinsi Kalimantan 

Tengah 2010-2015, yang bertujuan untuk mengemukakan apa saja faktor-

faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang 

mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka 

menengah Renstra Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan lainnya 

untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai 

masukkan penting dalam perumusan isu-isu strategis serta mencegah 

tumpang tindih program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau. 

Dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Satpol PP 

Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015, berikut ini Visi Satpol PP Provinsi 

Kalimantan Tengah 2010-2015 adalah : 

“  TERDEPAN DALAM PENEGAKAN PERDA DAN PERGUB 

SERTA TERSELENGGARANYA KETENTRAMAN KETERTIBAN 

UMUM AGAR TERCAPAINYA SUASANA AMAN TERKENDALI     “ 

 

Sedangkan Misi Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015 : 

 Memelihara dan mewujudkan pelaksanaan penyusunan program ketentraman, 

ketertiban umum, penegakan perda dan pergub. 
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Berdasarkan visi dan misi Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah 

2010-2015, maka Satpol PP Kabupaten Lamandau harus memperhatikan 

beberapa hal yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan 

dalam 5 (lima) tahun kedepan : 

1. Selalu melaksanakan fungsi konsultasi dan koordinasi ke pemerintah 

provinsi di dalam pelaksanaan kegiatan, penyusunan dokumen 

perencanaan pembangunan daerah sehingga tidak melanggar daripada 

kaidah-kaidah, sistematika, evaluasi, pengendalian maupun pedoman 

yang telah ditetapkan pemerintah serta pemerintah provinsi; 

2. Lebih mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi sehingga ke 

depannya hasil-hasil monitoring dan evaluasi dapat diterapkan dan 

dilaksanakan ke dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Lamandau 

serta menjadi masukan didalam perumusan kebijakan pembangunan 

juga percepatan pembangunan di bidang ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat; 

3. Lebih melibatkan organisasi pemuda, wanita, lintas agama dan 

lembaga swadaya masyarakat di dalam proses perencanaan 

pembangunan daerah sehingga pelibatan peran masyarakat didalam 

fungsi pengawasan, pemberi masukan dan pelaksanaannya lebih 

optimal. 

Beberapa hal tersebut di atas menjadi masukan didalam menentukan visi 

dan misi Satpol PP Kabupaten Lamandau 2013-2018. 

3.4 Telaahan  Rencana  Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis 

3.4.1     Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah  

 Adapun Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  
Kabupaten Lamandau  yang saat ini masih berbentuk  draft  belum 
disahkan menjadi Peraturan daerah (Perda). 
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3.5      Penentuan Isu-isu Strategis 

Setelah direview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan Satpol PP Kabupaten Lamandau ditentukan  isu-

isu strategis : 

1. Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas, sehingga di masa mendatang perlu dioptimalkan 

dengan regenerasi atau penambahan pegawai, pendidikan dan 

pelatihan, penempatan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki; 

2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan 

pelayanan; 

3. Terdapat asset/barang milik daerah yang telah mengalami kerusakan 

berat sehingga nilai ekonomis kegunaan barang lebih kecil dari biaya 

perbaikan dan masih dalam proses pengajuan penghapusan barang 

milik daerah.; 

4. Kurangnya partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder), 

masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga 

Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat, sehingga perlu kerjasama yang 

dibangun secara optimal; 

5. Keterbatasan ketersediaan data dan informasi yang menunjang 

dokumen perencanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat. 
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