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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI  

SKPD 

 

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN  

Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu 

dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat 

berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah : 

1.  Sebagai Kecamatan yang merupakan pusat perekonomian dan jasa,  

permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, 

urbanisasi, keamanan dan ketertiban wilayah. 

2. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Sematu Jaya 

belum bisa mengakomodir semua kegiatan yang ada; 

3. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meubelair, 

dan peralatan lainnya masih kurang; 

4. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang 

ada di Kecamatan Sematu Jaya masih terbatas; 

5. Belum maksimal koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi; 

6. Lemahnya sistem administrasi / kerasipan surat – surat penting; 

7. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pembuatan 

Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah; 

8. Adanya  kesulitan dalam pelaksanaan program apabila program tersebut 

ada koordinasi dengan dinas terkait sehingga harus menunggu dinas 

tersebut untuk melaksanakan program yang ada hubungannya dengan 

program yang kita rencanakan.; 

9. Banyaknya masalah sengketa pertanahan yang ada di wilayah 

kecamatan Sematu Jaya. 
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3.2 Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lamandau 

Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan 

Kabupaten Lamandau sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari faktor-

faktor sumber daya dan kondisi pembangunan diluar Kabupaten Lamandau. 

Tuntutan era dan warga Kabupaten Lamandau dengan mempertimbangkan 

posisi geografis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai 

inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

Tantangan Kabupaten Lamandau kedepan sangat berat dan kompleks, 

mulai dari masalah transportasi, banjir, kependudukan, ketenagakerjaan, 

sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas 

daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang 

sangat heterogen. 

Berdasarkan hal tersebut rumusan visi pembangunan Kabupaten 

Lamandau tahun 2013-2018 adalah “Terwujudnya Kesejahteraan 

Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bebas 

Dari Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) Yang Dilandasi Keimanan dan 

Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”. 

Dalam usaha pencapaian visinya Pemerintah Kabupaten Lamandau 

menetapkan beberapa Misi: 

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, ketrampilan 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; 



  KANTOR KECAMATAN SEMATU JAYA 

  KABUPATEN LAMANDAU  

 

 

   

  Renstra Kantor Kecamatan Sematu Jaya Tahun 2013-2018 

28 
 

 

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 YME. 

9.  Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi 

kerakyatan 

10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan 

 

Pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Kabupaten Lamandau tersebut di atas memberikan arahan bagi seluruh 

SKPD di dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Beberapa 

hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kecamatan 

Sematu Jaya, yaitu: 

a. Menumbuhkembangkan kehidupan beragama agar mempunyai 

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN 

agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani; 

c. Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui 

keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya; 

d. Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat 

secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau; 

 

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis 

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Lamandau yang sejalan 

dengan Tupoksi Kecamatan Sematu Jaya dapat dikategorikan dalam uraian-

uraian dibawah ini: 
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Isu strategis  yang dihadapi SKPD 

Berdasarkan gambaran aktual kondisi Kecamatan Sematu Jaya saat ini, 

maka isu strategis yang tumbuh dan berkembang, antara lain : 

a. Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal 

b. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur  

c. Peningkatan Kapasitas  terkait  dengan kewenangan yang dimiliki 

Pemerintah Kecamatan 

d. Peningkatan kualitas terkait dengan kompetensi sumber daya aparatur 

sesuai dengan bidang tugas termasuk dukungan  pembiayaan, sarana 

dan prasarana kerja 

 

e. Penyelesaian tapal batas desa dan kecamatan. 

 

 

 


