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BAB III 
ISU-ISU STRATEGIS 

BERDASARKAN TUGAS DAN 
FUNGSI 

 
 

3.1  IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

PELAYANAN SKPD 

Identifikasi permasalahan pada BPBD Kabupaten Lamandau berdasarkan 

tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut : 

1. Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas, disiplin dan 

berintegritas sehingga di masa mendatang perlu dioptimalkan dengan regenerasi 

atau penambahan pegawai, pendidikan dan pelatihan, peningkatan disiplin 

secara merata serta penempatan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki 

sesuai dengan disiplin bidang studi; 

2. Belum optimalnya peran BPBD Kabupaten Lamandau sebagai fungsi koordinasi 

usaha Penanggulangan Bencana. Dengan memaksimalkan sumber daya yang ada 

dengan efektif dan efisien, serta terjalinnya kerjasama yang baik dengan SKPD 

lainnya maupun dengan Instansi Vertikal diharapkan koordinasi usaha 

Penanggulangan Bencana dapat berjalan lancar dan tanpa adanya kendala; 

3. Keterbatasan ketersediaan data, informasi, sarana dan sumber daya manusia 

yang menunjang upaya penanggulangan bencana dan pelaksanaan pemulihan 

pasca bencana; 
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Tabel 3.1 

Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis Serta Faktor Penghambat dan Pendorong  

Terhadap Peran BPBD di Lingkungan Strategis Eksternal dan Internal 

 di Kabupaten Lamandau 

 

No Jenis Pelayanan Publik 
Permasalahan Pelaksanaan 

Tugas dan Fungsi BPBD 

Sebagai Faktor 
 

Penghambat Pendorong 

1 2 3 4 5 

1. 
 
 

Sarana dan Prasarana 
 

Masih kurangnya jumlah dan 
jenis sarana dan prasarana  

Alokasi anggaran yang 
masih belum 
mencukupi 
 

Adanya dukungan 
bantuan dari 
organisasi 
kemasyarakatan 
kebencanaan 

2. Penyusunan Program dan 
Rencana kegiatan 
 

Belum terintegrasinya 
perencanaan program secara 
lintas sektor dan lintas wilayah 

Penyusunan program 
dilaksanakan per 
sektor dan tidak 
terpadu 

Pedoman dan arahan 
kebijakan nasional 
penyelenggaraan PB 
 

3. Penyusunan rencana 
anggaran & 
pertanggungjawaban 
keuangan 

Instansi terkait PB belum saling 
mengkonsultasikan usulan 
anggaran kebencanaan 

Adanya ego sektoral Instansi terkait PB 
saling mendukung dan 
menfasilitasi PB 

4. Pengelolaan administrasi 
perkantoran 
 

Kekurang fahaman guna 
mematuhi pedoman tata 
naskah dinas resmi 

Pimpinan dan 
pelaksana 
mempunyai tipe 
tersendiri untuk 
dalam mengelola 
administrasi 

Pergub tentang tata 
naskah dinas resmi 
dilaksanakan dan 
ditaati setiap instansi 

5. Pengelolaan administrasi 
kepegawaian 
 

Pengelolaan kepegawaian 
kurang memahami peraturan 
perundangan kepegawaian 

Bagian kepegawaian 
belum memahami 
secara baik peraturan 
kepegawaian 

Pelaksanaan bimbingan 
teknis kepegawaian 

6. Penyusunan rencana 
penanggulangan bencana 
 

Penyusunan rencana PB 
pemerintah daerah belum 
disusun karena buku petunjuk 
dari BNPB baru terbit dan 
belum didistribusikan 

Penyusunan 
melibatkan semua 
pihak terkait 

Pelaksanaan bimbingan 
teknis 

7. Pengurangan resiko bencana 
 

Paradikma lama, bencana baru 
diurusi setelah terjadi bencana 
 

Kurang antisipasi dan 
masih rendah tingkat 
sadar bencana 

Kejadian bencana yang 
semakin meningkat 

8. Pencegahan bencana 
 

Program dan kegiatan PB oleh 
instansi dan ormas lebih 
terfokus pada upaya tanggap 
darurat bencana 
 

Pemahaman dan 
persepsi kebencanaan 
yang masih kurang 

 

Paradikma baru PB 
mengutamakan 
pencegahan bencana 
 

9. Penetapan standar teknis 
penanggulangan bencana 
 

Standar teknis bencana kurang 
diperhatikan dan terkadang 
diabaikan 

Pemahaman standar 
teknis PB masih 
kurang dipahami 
 

Ini suatu kondisi yang 
dibutuhkan 

10. Kesiapsiagaan terhadap Seruan dan himbauan Masyarakat enggan Perlunya penyiapan 
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potensi bencana 
 

peringatan ancaman bencana 
kurang direspon 

meninggalkan 
tempat tinggalnya 

segala peralatan dan 
perlengkapan PB 

11. Peringatan dini terjadinya 
bencana 
 

Peringatan dini bencana belum 
optimal disampaikan secara 
cepat kepada masyarakat di 
lokasi bencana 

Kejadian bencana 
terjadi begitu cepat 
dan mendadak 

Pemanfaatan tokoh 
masyarakat dan tokoh 
adat dalam peringatan 
dini 
 

12. Pengkajian terhadap lokasi, 
kerusakan dan kerugian 
terjadinya bencana 
 
 

Tim Reaksi Cepat (TRC) PB 
belum terbentuk 
 
 

Lokasi bencana yang 
sulit dijangkau 

Bantuan informasi oleh 
korban bencana dan 
aparat pemda 
setempat 
 

13. Penentuan status keadaan 
darurat bencana 
 

Perlunya data dan informasi 
dampak bencana yang cepat, 
lengkap dan akurat 

Diperlukan waktu 
dan kerja keras untuk 
mengumpulkan data 
dan informasi 

Perlunya TRC PB dilatih 
keahlian dan dilengkapi 
peralatan perlengkapan 

14. Penyelamatan dan evakuasi 
masyarakat terkena bencana 
 

Korban bencana lebih suka 
bertahan di rumah sendiri 
untuk menjaga harta 

Korban bencana 
terkadang kurang 
peduli keselamatan 
jiwanya 
 

Satgas PB yang 
terampil dan 
perlengkapan yang 
memadai 

15. Pemenuhan kebutuhan dasar 
masyarakat terkencana 
bencana 
 

Pendistribusian logistik sering 
terlambat terlambat diterima 
korban bencana 

Terkendala sarana 
transportasi ke lokasi 
bencana dan data 
jumlah bencana 
 

Aparat desa bersama 
masyarakat bergotong 
royong mendistri-
busikan bantuan 

16. Perlindungan terhadap 
kelompok rentan 
 

Terabaikan memprioritaskan 
keselamatan dan pelayanan 
kepada manula, balita, dan 
orang cacat 

Masyarakat korban 
bencana sibuk 
menolong diri sendiri 
dan kurang 
menghiraukan 
kelompok rentang 
 

Satgas PB sudah 
diajarkan untuk 
memprioritaskan 
perlindungan terhadap 
kelompok rentang 

17. Perbaikan lingkungan, sarana 
dan prasarana umum 
 

Pembangunan rehabilitasi dan 
rekonstruksi tidak mudah 

Memerlukan dana 
yang banyak dan 
kajian teknis 
lapangan 
 

Dana bantuan dari 
pemerintah dan 
masyarakat 

18. Pemulihan sosial psikologis, 
sosial ekonomis dan sosial 
serta pelayanan kesehatan 
 

Pelayanan kesehatan 
sementara dan rujukan 
Bagi korban bencana 

Jangka waktu 
pelayanan kesehatan 
yang terbatas bagi 
korban bencana 

Puskesmas dab RS 
setempat 

19. Pemulihan fungsi 
pemerintahan, pelayanan 
publik dan keamanan dan 
ketertiban 
 

Kerusakan sarana dan 
prasarana perlengkapan 
perkantoran pemerintah 

Aparatur pemerintah 
terkadang menjadi 
korban bencana 
 

Kepastian perbaikan 
oleh pemerintah 

20. Pembangunan kembali 
prasarana dan sarana sosial 
masyarakat dan keagamaan 
 

Pembangunan rehabilitasi dan 
rekonstruksi tidak mudah dan 
memerlukan waktu lama 

Memerlukan dana 
yang besar dan kajian 
teknis lapangan 
 

Dana bantuan dari 
pemerintah dan 
masyarakat 

21. Pembangkitan kembali 
kehidupan sosial budaya 
masyarakat dan 

Korban bencana terkadang 
mengalami trauma yang 
mendalam akibat kehilangan 

Tidak ada jaminan 
penggantian kerugian 
harta benda dan 

Saling menolong 
dengan asas rasa 
kemanusiaan dan 
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pengembangan partisipasi 
lembaga dan organisasi 
kemasyarakatan, dunia 
usaha dan masyarakat 

keluarga dan kerugian harta 
benda 

bantuan hanya 
bersifat sementara 

persaudaraan 

22. Peningkatan fungsi 
pelayanan publik dan kondisi 
sosial, ekonomi dan budaya. 

Pelayanan publik terkadang 
lambat pulih 

Pembenahan dan 
pengaturan tugas 
kedinasan 

Perhatian, arah dan 
dukungan Pemda 

 

 

3.2  TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL 

KEPALA DAERAH 

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan 

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

dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah 

pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan 

wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan 

pendorong pelayanan SKPD 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 ketenteraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara 

keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau. 
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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 kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan 

menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani. 

8. Menumbuh 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 BPBD Kabupaten 

Lamandau. Hal ini ditunjukkan melalui : 

a. Pernyataan misi ke 4:  

Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara 

keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau.  

Ketentraman dan keamanan yang berasal dari kata dasar “tentram dan aman” 

menurut W.J.S Poerwadarminta  adalah dinamis, rasa tenang atau tidak rusuh 

atau tidak dalam kekacauan misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja 

dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). 

Sedangkan menurut Ermaya Suradinata, mendefinisikan bahwa : 

“Ketentraman dan keamanan adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat 

dapat melakukan kegiatan secara tenang dan teratur. Ketentraman dan 

keamanan ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya 

oleh pelanggaran hukum yang berlaku, bencana alam maupun bencana non 

alam, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan yang menyebabkan 

terganggunya ketentraman dan keamanan masyarakat”. 

Arti kata kenyamanan yang berasal dari kata dasar “nyaman” menurut kamus 

Bahasa Indonesia adalah kesegaran atau kesejukan. 
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Jadi dari beberapa pengertian tersebut, peran BPBD Kabupaten Lamandau dalam 

penelaahan terhadap Misi no 4 adalah menciptakan dan memulihkan kondisi 

yang dinamis, aman, tenang dan bebas dari gangguan/kekacauan yang terjadi 

akibat pelanggaran hukum yang berlaku, bencana alam atau non alam, dan 

terganggunya bidang ekonomi dan keuangan sehingga jalannya pemerintahan 

kembali lancar, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di 

Kabupaten Lamandau dapat tercapai demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten 

Lamandau. 

b. Pernyataan misi ke 7 :  

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar 

pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis dan serta melayani. 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia arti kata: 

Tata adalah aturan, kaidah, susunan atau sistem; 

Kelola adalah kendali atau penyelenggaraan; 

Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam 

menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara; 

Bebas adalah tidak terikat atau lepas sama sekali; 

Kuat adalah tahan atau tidak mudah goyah; 

Berwibawa adalah disegani atau dipatuhi; 

Sedangkan menurut Rowland B.F. Pasaribu Tata Kelola Pemerintahan atau dalam 

bahasa Inggrisnya Good Governance dapat diartikan sebagai tindakan untuk 

mengarahkan, mengendalikan dan memengaruhi masalah public lewat suatu 

sistem. 

Good Governance sendiri bila diartikan adalah penyelenggara (Sumber Daya 

Manusia) pemerintahan yang baik. 

Jadi dari pengertian-pengertian tersebut di atas BPBD Kabupaten Lamandau 

dalam telaahannya terhadap Misi no 7 adalah menciptakan dan mengarahkan 

Sumber Daya Manusia di BPBD Kabupaten Lamandau  yang tidak terikat 

terhadap praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) demi terwujudnya 



[RENSTRA BPBD 2013-2018] Page 32 
 

Kabupaten Lamandau yang tahan dan tidak mudah goyah, disegani dan dipatuhi, 

demokratis dan melayani. 

 

3.3  TELAAHAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan 

Tengah 2011-2015 menggambarkan ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan 

misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan 

penyelengaraan penanggulangan bencana selama 5 (lima) tahun ke depan yang 

dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah.  

Dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015, berikut ini Visi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015 adalah : 

“Terselenggaranya Pencegahan Bencana Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi Serta Penanggulangan Bencana Yang Cepat, Tepat, Adil Transparan dan 

Akuntabel Melalui Pemberdayaan dan Kemitraan Dengan Masyarakat “ 

Sedangkan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah 2010-2015 : 

1. Meningkatkan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) untuk menunjang 

penguasaan teknologi dan rekayasa dibidang penanggulangan bencana; 

2. Menetapkan standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan 

penanggulangan bencana; 

3. Mengembangkan pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan 

dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman resiko bencana; 

4. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, 

terkoordinasi, dan menyeluruh; 

5. Memenuhi hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana serta adil dan 

sesuai dengan standar pelayanan minimum, serta melaksanakan pemulihan 

kondisi dari dampak bencana; dan 
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6. Mengembangkan, meningkatkan dan menggalang kemitraan dengan masyarakat 

dibidang tanggap daruat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana. 

Berdasarkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah 2010-2015, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Lamandau harus memperhatikan beberapa hal yang akan menjadi 

pedoman dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dalam 5 (lima) tahun kedepan : 

1. Selalu melaksanakan fungsi konsultasi dan koordinasi ke pemerintah provinsi dan 

pemerintah pusat di dalam pelaksanaan kegiatan, penyusunan dokumen 

perencanaan pembangunan daerah sehingga tidak melanggar daripada kaidah-

kaidah, sistematika, evaluasi, pengendalian maupun pedoman yang telah 

ditetapkan pemerintah pusat serta pemerintah provinsi; 

2. Lebih mengoptimalkan fungsi penelitian dan pengembangan sehingga ke 

depannya hasil-hasil penelitian dan pengembangan dapat diterapkan dan 

dilaksanakan ke dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Lamandau serta 

menjadi masukan didalam perumusan kebijakan pembangunan juga percepatan 

pembangunan di berbagai bidang; 

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 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau 2013-2018. 

 

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 

 

Setelah direview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan 

pelayanan di BPBD Kabupaten Lamandau ditentukan  isu-isu strategis : 

1. Pola pikir yang salah mengenai konsep kebencanaan yakni bahwa pemerintah, 

masyarakat dan pihak swasta bertindak apabila bencana terjadi; 
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2. Rendahnya pemahaman pemerintah, masyarakat dan pihak swasta terhadap 

tanda-tanda akan terjadinya bencana; 

3. Belum optimalnya fungsi pelayanan BPBD Kabupaten Lamandau sebagai pusat 

penelitian dan pengembangan Penanggulangan Bencana; 

4. Keterbatasan  sumber daya manusia BPBD Kabupaten Lamandau sehingga 

pelaksanaan Penanggulangan Bencana tidak maksimal, cepat dan tepat; 

5. Keterbatasan Sarana dan Prasarana sehingga penyelenggaraan dan pelaksanaan 

penanggulangan bencana tidak optimal; 

6. Beban kerja yang cukup besar bagi BPBD Kabupaten Lamandau dalam 

Penanggulangan Bencana tidak didukung dengan pertambahan jumlah pegawai 

sehingga pelayanan tidak prima; 

 

 

  

 


