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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN  

TUGAS DAN FUNGSI 

 

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD 

Secara geografis Kabupaten Lamandau terletak pada 1º9 s/d 3º36 LS dan 110º25 s/d 

112º50 BT, dengan keberadaan topografi Kabupaten Lamandau, terdiri dari rawa, 

daratan rendah, daratan tinggi dan perbukitan yang dialiri oleh sungai-sungai besar atau 

kecil dan terletak di lintasan jalan Trans-Kalimantang poros selatan yang menjadi urat 

nadi perekonomian daerah ini, dan secara administratif Kabupaten Lamandau ini 

mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut : 

o  Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Propinsi 

Kaliamantan Barat dan Kecamatan Seruyan Hulu 

Kabupaten Seruyan, Arut Utara Kabupaten Kotawaringin 

Barat. 

o  Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Arut Utara Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 

o  Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten 

Kotawaringin Barat, dan Kecamatan Balai Riam Kabupaten 

Sukamara. 

o  Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Propinsi 

Kalimantan Barat. 

 

Luas Wilayah sebesar  6.414 Km2 dapat dirinci sebagai berikut : 

o Hutan Belantara   : 4.412, 90 Km2 

o Sungai, danau dan Genangan :      45, 32 Km2  

o Daratan Lainnya   : 2.137, 83 Km2 

Kabupaten Lamandau sebagai daerah yang baru berkembang dan terletak di bagian hulu 

aliran sungai Lamandau dengan topografi berbukit-bukit dan lokasi pemukiman yang 
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terpencar serta letak Kabupaten Lamandau pada lintasan jalan Trans-Kalimantan poros 

selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat. 

Selanjutnya, kedudukan dan peran wilayah Kabupaten Lamandau dalam konstelasi 

nasional atau sistem perwilayahan nasional adalah sebagai berikut :  

1. Kedudukan Kabupaten Lamandau yang berada di bagian barat Provinsi 

Kalimantan Tengah menjadi penghubung sistem Pulau Kalimantan, yaitu 

menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Kalimantan 

Barat. Melalui posisi seperti ini Kabupaten Lamandau menjadi pintu gerbang utama 

yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan wilayah sekitarnya. Dampak 

yang terjadi dalam wilayah Kabupaten Lamandau akan mempunyai implikasi secara 

luas pada kondisi keseluruhan sistem yang terkait. Khususnya  dalam sektor 

transportasi misalnya, keberadaan Terminal AKAP di Palangka Raya dan Terminal 

AKAP di Pontianak yang jarak antar kedua terminal tersebut berada tepat pada 

Kabupaten Lamandau. Hal ini lah yang mendasari mengapa Lamandau sebagai 

pintu gerbang perekonomian daerah sekitar melalui sektor transportasi; 

 

2. Keberadaan Kabupaten Lamandau berada dijalur lalu lintas Trans Kalimantan. 

Trans-Kalimantan yang menghubungkan antar Provinsi di Kalimantan secara 

geografis melintasi Kabupaten Lamandau. Yaitu menghubungkan antara Kalimantan 

Tengah dengan Provinsi Kalimantan Barat; 

 
3. Bandar Udara Lamandau Sebagai Sarana Memperlancar Transportasi. 

Rencana pembangunan Bandar Udara baru Kabupaten Lamandau ini merupakan 

program dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten guna mendukung 

kelancaran transportasi. Tujuannya untuk memudahkan dan meningkatkan 

pelayanan transportasi masyarakat sebagai wujud membuka keterisolasian wilayah 

pemekaran di Indonesia. Sampai pada tahun 2013 studi yang disyaratkan dalam 

pembangunan Bandar udara sudah memasuki tahap terakhir; 

 
4. Jembatan Timbang Kabupaten Lamandau Sebagai Prasarana Memperlancar 

Transportasi. Rencana pembangunan jembatan timbang di wilayah Kabupaten 

Lamandau ini merupakan program dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten 

guna mendukung keselamatan transportasi. Tujuannya untuk meningkatkan 

keselamatan pelaku transportasi dengan cara memelihara dan meminimalisir 
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adanya pengerusakan permukaan jalan yang diakibatkan oleh beban muat 

kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Pada tahun 2013 studi kelayakan sudah 

dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dengan penyediaan lahan oleh Pemerintah 

Kabupaten Lamandau. 

 
3.1.1. Transportasi Darat  

3.1.1.1  Prasana Jalan 

Sebagai prasarana transportasi, jalan merupakan unsur penting 

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, keseimbangan dan 

pemerataan pembangunan antar daerah. Memperhatikan letak 

geografis Kabupaten Lamandau yang berada pada koridor 

penghubung lalu lintas perjalanan Pulau Kalimantan (Jalan 

Trans-Kalimantan).  

Transportasi jalan di wilayah Kabupaten Lamandau memiliki 

peran strategis dalam terwujudnya kelancaran arus distribusi 

barang dan jasa secara nasional. Saat ini prasarana jalan di 

wilayah Kabupaten Lamandau belum mampu memenuhi 

kebutuhan mobilitas dan aksesibilitas yang ada, apalagi untuk 

mengantisipasi perkembangan bagi kebutuhan pelayanan 

infrastruktur transportasi darat pada sektor lain.   

Secara keseluruhan Panjang jalan di kabupaten Lamandau 

menurut jenisnya adalah sebagai berikut : 

a. Jalan aspal    : 87,97 km 

b. Jalan kerikil  : 114,26 km 

c. Jalan Tanah  : 507,37 km 

d. Tidak dirinci  : 11,46 km 

Panjang dan Jumlah jembatan di Kabupaten Lamandau : 

a. Panjang  : 8.268 Meter 

b. Jumlah  : 900 Buah. 

 

3.1.1.2   Lalu Lintas dan Keselamatan  

Untuk peningkatan kelancaran ketertiban dan keselamatan lalu 

lintas di wilayah Kabupaten Lamandau, sebagai upaya 

mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan Pemerintah 
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Kabupaten Lamandau telah melakukan upaya-upaya 

penanganan lalu lintas berupa penataan/pengendalian lokasi 

rawan kecelakaan berupa :  

1. Melakukan pengendalian pembangunan kawasan/pusat 

kegiatan yang berpotensi menimbulkan tarikan/bangkitan 

arus lalu lintas;  

2. Melakukan pengendalian terhadap keluar-masuknya 

kendaraan dari/ke lokasi fasilitas umum yang banyak 

tersebar di kiri/kanan jalan; 

3. Melakukan pemasangan rambu-rambu peringatan pada 

jalan sebagai informasi bagi pengguna jalan;  

4. Melakukan pengendalian/penertiban terhadap ketertiban 

administrasi berlalu lintas di jalan. 

 

Untuk mengurangi tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas 

di jalan dan meningkatkan tingkat ketertiban administrasi berlalu 

lintas telah dilakukan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk 

melaksanakan penertiban angkutan di jalan. 

 

3.1.1.3  Terminal  

Sebagai simpul transportasi, terminal berfungsi sebagai tempat 

untuk menurunkan dan menaikkan penumpang serta 

perpindahan intra/antar moda transportasi, dan merupakan 

unsur penting dalam rangka mewujudkan ketertiban lalu lintas 

angkutan jalan. 

Di Kabupaten Lamandau saat ini (tahun 2013) hanya memiliki 

Terminal Tipe C (terminal Garantung) yang terletak di Jalan 

Negara Trans Kalimantan. Dengan luas 10.000 M2.  

3.1.1.4  Sarana Kendaraan Bermotor  

Pada saat ini perkembangan teknologi otomotif mengalami 

peningkatan yang cukup pesat sejalan dengan tuntutan 

kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Lamandau sampai 

dengan tahun 2013 belum terdapat perusahaan karoseri. 
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Dalam rangka mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang 

selamat, cepat, nyaman, efisien serta melestarikan lingkugan 

dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh 

penggunaan kendaraan bermotor, di wilayah Kabupaten 

Lamandau dilakukan pengujian kendaraan wajib uji 

sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Lalu 

Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. 

 

No. Jumlah SDM Nama Alat 
Jumlah 

Kendaraan 
Wajib Uji 

1. 2 (Dua) 
penguji 
Pelaksana 
1 (satu) 
penguji 
Pelaksana 
Pemula 

 Alat uji gas buang mesin 
bensin (co/hc tester) 

 Alat uji gas buang mesin 
diesel (diesel smoke 
meter) 

 Alat uji kebisingan 
(sound level meter) 

 Alat uji kincup roda 
depan (side slip tester) 

 Alat uji lampu (head light 
tester) 

 Alat ukur berat (axle 
load meter) 

 Alat uji rem (brake 
tester) 

 Alat uji speedometer 
(speedometer tester) 

 Alat uji bagian bawah 
kendaraan (pit lift) 

 Genset dan Kompresor 

Tahun 2013 : 
753 
Kendaraan 

3.1.1.5  Angkutan Penumpang Umum  

Sejalan dengan pembentukan Kabupaten Lamandau melalui 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 

Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan 

Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah, 

dirasakan dari waktu ke waktu perkembangan mobilitas 

masyarakat Lamandau dan kunjungan masyarakat dari daerah 

lain ke wilayah Kabupaten Lamandau menunjukan adanya 
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peningkatan. Seiring dengan pertumbuhan kepadatan perjalanan 

tersebut, menuntut dukungan pelayanan transportasi jalan yang 

lebih baik, khususnya terhadap pengembangan pelayanan 

angkutan penumpang umum yang ada untuk menjadi lebih 

memadai, sehingga terciptanya suatu sistem transportasi 

perkotaan yang terintegrasi dengan tata ruang; peningkatan 

peran angkutan umum perkotaan; peningkatan kelancaran dan 

kenyamanan lalu lintas perkotaan; dan peningkatan transportasi 

perkotaan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan 

berkeselamatan. 

 

Dalam mewujudkan pelayanan angkutan umum yang tertib dan 

teratur Pemerintah menyadari bahwa dalam penyelenggaraan 

perizinan angkutan masih dirasakan rendahnya kesadaran 

masyarakat untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti :  

a. Masih banyaknya kendaraan plat nomor hitam dan tidak 

memiliki izin trayek (kendaraan omprengan) beroperasi 

sebagai angkutan umum pada trayek tertentu;  

b. Masih adanya pemilik/pengemudi mengoperasikan 

kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat yang syah sesuai 

ketentuan yang berlaku;  

c. Pemilik kendaraan sering dalam melakukan pemindahan 

kepemilikan izin trayek tanpa melaporkan kepada 

Pemerintah selaku pemberi izin;  

d. Seringnya kendaraan umum beroperasi tidak sesuai 

dengan trayek yang telah ditetapkan;  

e. Banyaknya organisasi yang mengatasnamakan 

pemilik/pengemudi pada masing-masing trayek yang 

memiliki kepentingan berbeda-beda berpotensi terjadinya 

persaingan antar kelompok. 
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3.1.1.6  Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan  

Mengacu kepada Ditjen Perhubungan bahwa arah kebijakan 

pembangunan lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan 

adalah :  

1. Memperbaiki keselamatan dan kualitas pelayanan 

prasarana dan sarana serta pengelolaan angkutan ASDP;  

2. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan ASDP;  

3. Mendorong peran serta pemerintah daerah dan swasta 

dalam penyelenggaraan ASDP.  

Angkutan sungai di Wilayah Kabupaten Lamandau sampai 

dengan saat ini mengalami penurunan yang sangat tinggi 

dikarenakan sudah terbukanya akses jalan darat yang sudah 

hampir semua desa di Wilayah Kabupaten Lamandau. 

 

3.1.2 Pos dan Telekomunikasi  

3.1.2.1  Pos  

Layanan jasa pos di Kabupaten Lamandau saat ini hanya 

terdapat 1 (satu) tempat saja yaitu terdapat pada ibukota 

kabupaten (Nanga Bulik). Kantor Pos Unit Nanga Bulik melayani 

wilayah kerja meliputi satu wilayah Kabupaten Lamandau.  

 

3.1.2.2  Jasa Telekomunikasi  

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri dari 1) 

Penyelenggaraan Jasa Telepon Dasar, yang meliputi telepon, 

faksimili, teleks, dan telegrap; 2) Penyelenggaraan Jasa Nilai 

Tambah Telepon,  yang meliputi panggilan premium, kartu 

panggil, nomor telepon maya, rekaman telepon untuk umum, 

storean forward, dan pusat layanan informasi; 3)  

Penyelenggaraan Jasa Multimedia, yang meliputi televisi 

berbayar, akses internet, interkoneksi internet, internet telepon 

untuk keperluan publik,  wireless access protocol, portal, small 

office home office, transaksi on line, dan aplikasi pocket-

switched.  
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Sedangkan 12 produk unggulan jasa telekomunikasi terdiri dari 

Telkom Local, Telkom SLJJ, Telkom Tic-007, Telkom Flexi, 

Telkom Link, Telkom Global/Telkom Save, Warung Telkom, 

Telkom SMS, Telkom Intercarrier, Telkom Net, Prepaid Service 

Call, dan Wireless Data Hotspot. 

3.1.2.3  Frekwensi Radio  

Frekwensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas 

oleh sebab itu penggunaan dan pemanfaatannya diatur dan 

ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang dan 

peraturan pelaksanaannya.  

Berkaitan dengan hal tersebut diatas sebagai antisipasi terhadap 

perkembangan teknologi telekomunikasi, agar spektrum 

frekwensi radio dan orbit satelit dapat digunakan secara efektif, 

efisien, dan sesuai peruntukkannya sehingga tidak menimbulkan 

gangguan yang merugikan, maka dipandang perlu dilakukan 

pengawasan dan pengendalian melalui kegiatan monitoring dan 

penertiban spektrum Frekwensi radio dan orbit satelit.  

Tujuan utama manajemen spektrum frekwensi radio adalah : 

memaksimalkan efisiensi penggunaan spektrum frekwensi radio; 

menjamin ketersediaan spektrum untuk teknologi dan jasa-jasa 

baru serta fleksibel dalam mengadaptasi kebutuhan baru pasar; 

membangun proses perizinan yang adil, transparan dan efisien; 

membuat perencanaan alokasi dan penetapan izin berdasarkan 

permintaan pasar; mendorong kompetisi; serta menjamin 

ketersediaan spektrum untuk kepentingan umum seperti untuk 

tujuan keselamatan dan kesehatan. Penggunaan frekwensi radio 

terdiri dari: 1) Komersial (Selular, FWA, Broadband, dll), meliputi 

perizinantidak bisa dipecah (harus terpusat), layanan tidak  

mengenal batas wilayah administrasi, perlu dukungan 

pemda/masyarakat (contoh tidak mengenakan pajak tower yang 

tinggi sehingga tidak membebani dunia usaha/cost yang 
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berlebihan); 2)  Pendukung (Telekomunikasi Khusus), yaitu 

penggunaan harus sesuai aturan yang berlaku (ORARI, KRAP).   

Alokasi Frekwensi Radio Siaran terdiri dari : 1) Radio Siaran FM, 

dengan alokasi frekwensi 37,5 - 108 MHz. Pembagian kelas 

pemancar meliputi Kelas A (daerah  layanan 30 km), Kelas B 

(daerah layanan 20 km), Kelas C (daerah layanan 12 km), Kelas 

D (daerah layanan 2,5 km). 2) Radio Siaran AM, dengan 

frekwensi 535-1606,500 Khz. 

3.1.2.4  Telekomunikasi Perdesaan   

Konsepsi dasar program kewajiban pelayanan universal 

(KPU/USO) adalah penyediaan akses jaringan telekomunikasi 

dan pengembangan layanan telekomunikasi sehingga terbentuk 

jaringan pelayanan yang terintegrasi. Program pembangunan 

tersebut di seluruh wilayah Kabupaten Lamandau sudah 

dilaksanakan pembangunan telepon pedesaan dengan 

pendanaan dari Pemerintah Pusat dengan bekerjasama dengan 

pihak PT. Telkomsel sebanyak 89 unit telepon pedesaan yang 

tersebar di seluruh Desa/Kelurahan Kabupaten Lamandau. 

 

2.  Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih   

Visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2013 – 2018 yaitu :  

Visi :  

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan  

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

Tuhan Yang Maha Esa”  

Misi Bupati  dan Wakil Bupati Lamandau terpilih tahun 2013-2018 adalah : 

1. Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan 

mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat 

sejahtera; 
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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; 

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 Dinas Perhubungan, 

Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamandau. Hal ini ditunjukkan melalui : 

a. Pernyataan misi ke 2 :  

Pada misi ini terlihat jelas terlihat peran serta Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan 

Informatika Kabupaten Lamandau dalam meningkatkan kualitas pelayanan di 

bidang Perhubungan maupun Komunikasi dan Informatika melalui pemberdayaan 

kualitas sumber daya manusia ( SDM ) di bidang Perhubungan, Komunikasi dan 

informatika; 
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b. Pernyataan misi ke 3 :  

Pada misi ini jelas peran serta Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika 

Kabupaten Lamandau dalam memberikan pelayanan sebagai penekan angka 

pencemaran lingkungan oleh gas buang kendaraan bermotor melalui kegiatan uji 

kendaraan bermotor angkutan umum dan angkutan barang; 

c. Pernyataan misi ke 5 :  

Pada misi tersebut peran serta Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika 

Kabupaten Lamandau dalam memberikan pelayanan adalah sebagai penyedia 

angkutan perintis dan sebagai regulator dalam rangka pendistribusian orang atau 

barang serta membuka keterisolasian suatu daerah dengan memberikan fasilitas 

komunikasi dan informasi kepada masyarakat Kabupaten Lamandau sebagai wujud 

peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.  

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah 

disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018, Dinas Perhubungan, 

Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamandau secara langsung mendukung 

keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati yaitu pada misi ke-5 yaitu Membuka keterisolasian 

daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa. 

 

3.  Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 

3.3.1.  Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan  

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementrian Perhubungan, maka 

kebijakan penyelenggaraan perhubungan sebagai berikut :  

1. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana 

perhubungan;  

2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang 

sarana dan prasarana perhubungan;  

3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa 

perhubungan;  

4. Meningkatakan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan 

member nilai tambah.  
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Sasaran pembangunan transportasi nasional berdasarkan RENSTRA Kementrian 

Perhubungan Tahun 2010-2014 adalah meningkatnya keselamatan, keamanan, 

dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan 

Minimal; meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan 

prasarana  transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar 

wilayah; meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk 

mengurangi  backlog  dan  bottleneck  kapasitas infrastruktur transportasi; 

peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta 

reformasi regulasi; terwujudnya pengembangan teknologi transportasi yang 

efisien. secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan 

Tahun 2010-2014 memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan 

Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor 

perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang 

tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 

Tahun 2010-2014 berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan 

dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan yang 

akan mulai diberlakukan pada tahun 2011.  

Selanjutnya hal – hal yang perlu dilakukan sinergitas antara pusat dan daerah 

berupa dukungan lahan atau sinergi perencanaan teknis maupun pelaksanaan 

yaitu sebagai berikut :  

1. Pembangunan & pengelolaan, prasarana, sarana & fasilitas LLAJ dengan 

terimplementasinya teknologi lalu lintas angkutan jalan & manajemen 

rekayasa lalu lintas;  

2. Terpasangnya fasilitas keselamatan LLAJ, terbangunnya / pengembangan 

simpul transportasi jalan;  

3. Pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan 

dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk  

RENCANA SRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2010 – 2014 sistem informasi 

lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan 

nasional pada kawasan perkotaan; 

4. Pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan 

dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk  

RENCANA SRATEGIS KEMENHUB TAHUN 2010 – 2014 sistem informasi 
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lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan 

nasional pada kawasan perkotaan. 

 

3.3.2.  Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika  

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementrian Komunikasi dan 

Informatika, maka kebijakan penyelenggaraan Kominfo sebagai berikut :  

1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan  karakteristik 

komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia 

informatif dalam kerangka NKRI;   

2. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang 

profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi ;   

3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk 

mendukung pembangunan karakter bangsa ;   

4. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang 

berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan ;  

5. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar 

global.  

 

3.4.  Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis  

Hasil telaah terhadap rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan 

kawasan strategis dan arahan kebijakan ruang, menunjukkan bahwa  Kabupaten 

Lamandau yang berada di wilayah ujung barat Provinsi Kalimantan Tengah, 

memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki potensi ekonomi yang sangat 

besar, tidak saja berskala lokal, regional, dan nasional, bahkan terdapat potensi 

yang berskala internasional. Beberapa potensi unggulan nasional berada di 

Wilayah Kabupaten Lamandau antara lain sektor pertambangan, perkebunan 

dan  pariwisata, yang tersebar dibeberapa kawasan Untuk peningkatan akses 

pelayanan pusat-pusat pertumbuhan dalam wilayah Kabupaten Lamanday yang 

merata dan berhierarki, meliputi:   

• Meningkatkan keterkaitan antar pusat atau antar kawasan perkotaan, 

keterkaitan antara pusat atau kawasan perkotaan dengan kawasan 

perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dengan kawasan sekitarnya;   

• Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum 

terlayani oleh pusat pertumbuhan;   
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• Mengendalikan perkembangan kota atau perkotaan;   

• Mewujudkan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih 

kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.  

 

Mengacu kepada rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Lamandau (RTRW 

dan KLHS masih dalam proses penyusunan dan masih berupa Draft), maka 

rencana pengembangan transportasi dan Kominfo di Kabupaten Lamandau 

meliputi, yaitu:  

a. Rencana Pengembangan Terminal   

Meningkatkan kualitas pelayanan terminal penumpang tipe A yang melayani 

penumpang darat dari Kota Palangka Raya menuju Kota Pontianak, 

mengingat Kabupaten Lamandau terletak tepat ditengah-tengah kedua kota 

tersebut.  

b. Rencana Pengembangan Jembatan Timbang 

Pengembangan alat pengawasan dan pengamanan jalan berupa 

pembangunan jembatan timbang tetap (statis) pada lokasi-lokasi strategis 

sesuai dengan kebutuhan transportasi dan kepentingan penanggulangan 

muatan lebih pada hasil pertambangan dan perkebunan yang berpotensi 

merusak permukaan jalan akibat beban muat kendaraan yang berlebih. 

Dengan bekerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.  

c. Rencana Pengembangan Transportasi Udara  

 Mengembangkan pelayanan sarana, prasarana dan sistem 

pengoperasian Bandar Udara baru di Kabupaten Lamandau sesuai 

dengan fungsinya sebagai bandara pusat penyebaran primer yang 

secara langsung melayani pergerakan orang dan atau barang dalam 

negeri.   

 Mengembangkan dan memantapkan jaringan pelayanan angkutan 

udara pada rute-rute penerbangan domestic (Terminal Terpadu  Antar 

Moda /bus-bandara). Meningkatkan pengawasan dan pengendalian 

kegiatan pembangunan pada Kawasan Keselamatan   Operasi 

Penerbangan (KKOP). 

d. Sistem Jaringan Telekomunikasi 

Rencana pembangunan alat pendeteksi tower/menara komunikasi swasta 

maupun negeri yang berada di Kabupaten Lamandau yang memuat tentang 
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keberadaan menara dan spesifikasi menara tersebut yang berimplementasi 

kepada pendapatan daerah malalui retribusi menara telekomunikasi. 

 

3.5.  Penentuan Isu – Isu Strategis  

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, terdapat sejumlah Isu 

Strategis sebagai “entry point“’ atas kebutuhan antisipasi, penanggulangan, maupun 

tindaklanjut yang perlu diupayakan sebagai berikut :  

3.5.1. Kapasitas Kelembagaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  

Kabupaten Lamandau Sejalan dengan terus bergulirnya roda pemerintahan dan 

pembangunan di Kabupaten Lamandau, perubahan menuju terwujudnya 

kemapanan tata pemerintahan telah menampakan hasil yang cukup positif. 

Kondisi ini terlihat dari komitmen pemerintah untuk menetapkan arah dan tujuan 

serta target-target pembangunan yang akan dicapai dalam setiap periode 

perencanaan (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang) sebagai 

landasan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam evaluasi 

pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Lamandau, keberhasilan 

pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan mengindikasikan 

semakin membaiknya kinerja pemerintahan di Kabupaten Lamandau. Demikian 

halnya dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai salah 

satu perangkat kerja pemerintah Kabupaten Lamandau, keberadaannya turut 

menentukan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai sejauh ini.  

Namun, keberhasilan pembangunan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan 

yang diharapkan. Hal ini berkaitan dengan adanya keterbatasan sumberdaya, 

baik berupa dana, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, dan lain-lain. 

Seiring dengan kondisi tersebut, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan pembangunan 

dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika, memiliki tanggung jawab 

yang strategis terhadap keberhasilan pembangunan dibidang tersebut. Untuk 

mewujudkan keberhasilan pembangunan dibidang tersebut, karenanya 

diperlukan upaya untuk terus meningkatkan kemampuan manajerial dalam 

merencanakan dan mengelola kegiatan-kegiatan pada Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, meningkatkan pemahaman 

dan kemampuan (keahlian) aparat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 
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meningkatkan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana kerja yang 

memadai dan mutakhir, serta dukungan ketersediaan data dan informasi yang 

lengkap, akurat dan terkini. 

 

3.5.2.  Sistem Angkutan Jalan dan Pelabuhan Penyeberangan Sistem angkutan 

jalan 

Prasarana jaringan jalan masih merupakan kebutuhan pokok bagi pelayanan 

distribusi komoditi perdagangan dan industri. Di era desentralisasi, jaringan jalan 

juga merupakan perekat kebutuhan bangsa dan negara dalam segala aspek 

sosial, budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Sehingga keberadaan sistem 

jaringan jalan yang menjangkau seluruh wilayah  merupakan tuntutan yang tidak 

dapat ditawar lagi. Fungsi jaringan jalan sebagai salah satu komponen prsarana 

transportasi sudah saatnya diletakkan pada posisi yang setara dalam 

perencanaan transportasi secara global. 

Untuk itu diperlukan keterpaduan dalam perencanaan  pembangunan sarana 

dan prasarana transportasi dalam konteks sistem transportasi intermoda. Hal 

penting untuk mencapai tujuan ini adalah menghilangkan arogansi sektoral 

maupun wilayah, sehingga mampu memberikan pelayanan yang proporsional 

dan efisien. Untuk itu, tidak bisa dipungkiri bahwa moda jalan telah menjadi 

pilihan utama untuk perjalanan jarak pendek dan menengah dalam satu pulau 

atau kawasan. 

Kerusakan prasarana jalan telah menyebabkan terjadinya penambahan kawasan 

rawan kecelakaan di berbagai ruas jalan yang merupakan lintas ekonomi, serta 

telah meningkatkan secara dramatis biaya sosial ekonomi yang diderita oleh 

pengguna jalan. Apabila hal ini terus berlanjut dan tidak segera diatasi, 

diperkirakan dapat mengganggu kegiatan investasi di sektor ekonomi lainnya 

yang memerlukan dukungan jasa prasarana, yang pada akhirnya dapat 

menghambat pertumbuhan ekonomi. 

 

Pelabuhan penyeberangan 

Transportasi penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan 

bergerak yang menghubungkan jaringan jalan yang terputus karena adanya 

perairan, dan mengangkut penumpang dan kendaraan berserta muatannya, 
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serta diselenggarakan dengan trayek tetap dan teratur. Berfungsi sebagai 

jembatan bergerak, menghubungkan antara dua daratan lepas.  

Selain angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang bersifat komersial 

pemerintah juga berencana menyelenggarakan angkutan perintis yang bertujuan 

untuk :  

1. Menghubungkan daerah terpencil dan atau belum berkembang; 

2. Menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum berkembang;  

3. Menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan 

untuk dilayani oleh swasta. Angkutan perintis tersebut diselenggarakan 

karena sifat lintasnya yang tidak selalu menguntungkan, sehingga biaya 

operasionalnya tidak  dapat ditutup dari pendapatan yang dihasilkan dari tarif 

yang ditetapkan. 

 

3.5.3.  Pemerataan Layanan Komunikasi dan Informatika  

Komunikasi dan informatika yang merupakan kegiatan pelayanan lalu-lintas 

berita, uang dan barang serta merupakan jaringan yang penting dan mempunyai 

jangkauan terhadap perkembangan kehidupan manusia dan menjadi faktor yang 

mempengaruhi proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat.  

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika telah meningkatkan 

penyebaran informasi dalam segala aspek kehidupan seperti dibidang politik, 

ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Di samping 

mempunyai fungsi sosial, menghilangkan isolasi daerah terpencil, komunikasi 

dan informatika juga merupakan alat terdepan dalam upaya menghimpun dan 

menyalurkan potensi kegiatan ekonomi dari dan kepada seluruh lapisan serta 

anggota masyarakat.   

Penyelenggaraan komunikasi dan informatika mempunyai kaitan yang sangat 

erat dengan ruang udara dan angkasa yang didalamnya terdapat spektrum 

frekuensi radio, orbit geostasioner, dan orbit lainnya yang merupakan sumber 

daya alam yang makin terbatas. Penggunaan gelombang radio dan pemanfaatan 

orbit satelit sangat berkaitan dengan nilai ekonomi, keselamatan jiwa manusia, 

serta keamanan negara.  

Demikian pentingnya manfaat bidang komunikasi dan informatika bagi 

masyarakat banyak, maka perlu ditempuh berbagai kebijaksanaan, yang pokok-

pokoknya adalah meningkatkan jangkauan pelayanan, meningkatkan 
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pemerataan pelayanan, meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan peran 

serta swasta, meningkatkan efisiensi pelayanan, meningkatkan penguasaan dan 

penerapan iptek dalam penyelenggaraan telekomunikasi, meningkatkan industri 

telekomunikasi, meningkatkan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit 

satelit, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

 

3.5.4.  Peran Serta Swasta Dalam Pembiayaan Infrastruktur Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika  

Ketersediaan infrastruktur yang memadai memegang peranan penting dalam 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah bahkan suatu 

negara. Penyediaan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan 

membutuhkan dana yang sangat besar. Kondisi saat ini tidak memungkinkan 

bagi pemerintah untuk menyediakan dana bagi pengembangan infrastruktur 

secara maksimal. Oleh karena itu partisipasi swasta dalam pembangunan dan 

pengelolaan infrastruktur menjadi komponen yang penting untuk keberlanjutan 

pembangunan.  

Partisipasi swasta dalam proyek infrastruktur dapat berbentuk privatisasi atau 

kerjasama (partnerships). Privatisasi berarti ada pemindahan kepemilikan 

(divestiture) dari pemerintah kepada swasta. Di sini peran pemerintah cenderung 

sebagai regulator dan sudah tidak lagi menangani pelayanan infrastruktur secara 

langsung sebagai penyelenggara. Resiko bisnis sepenuhnya ada ditangan 

swasta. Berbeda dengan privatisasi, kerjasama lebih mengarah pada 

pengelolaan oleh swasta pada aset milik pemerintah. Selain sebagai regulator, 

pemerintah juga menetapkan standar pelayanan minimum yang harus 

disediakan swasta dalam penyelenggarakan infrastruktur tersebut. Kerjasama 

yang terbentuk dapat berupa Build-Operate-Transfer (BOT), lease atau konsesi. 
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