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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 

 

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

PELAYANAN  

Pada bagian identifikasi permasalah berdasarkan tugas dan fungsi 

Kantor Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau didasarkan pada 

tuntutan masyarakat akan pelayan prima. Bagian ini menguraikan 

permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang 

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

Kabupaten Lamandau 2013-2018, serta telaahan Renstra Kantor Kecamatan 

Belantikan Raya.  

Identifikasi permasalahan Kantor Kecamatan Belantikan Raya 

Kabupaten Lamandau berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dengan 

menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / Strenght, 

Weakness, Opportunity and Threath). Dengan hasil pada masing-masing 

analisis sebagai berikut : 

1.  Analisis Lingkungan Internal  

a. Faktor Kekuatan ( Strong )  

1.   Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 

: 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pemekaran Kecamatan 

Belantikan Raya, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Belantikan 

Raya, Kecamatan Belantikan Raya, dan Kecamatan Batang Kawa; 

yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau 

Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau. Keputusan 

Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas 

pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh 

komponen / aparat Kecamatan Belantikan Raya; 
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2.   Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, 

dedikasi dan komitmen yang tinggi; 

3.   Pola kerja di Kecamatan Belantikan Raya yang sistematik dan 

terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan 

efektif; 

4.   Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para 

pejabat struktural sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan 

nyaman; 

5.   Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang 

relatif tinggi. 

b. Faktor Kelemahan ( Weakness )  

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam 

rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan. 

2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis 

tertentu, antara lain : perencanaan, pengelolaan anggaran / 

pembukuan, teknik bangunan dan lain – lain sumber daya 

keprofesionalan. 

3. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur 

pemerintah desa. 

4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang 

terlaksana belum berjalan secara optimal. 

5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi. 

6. Masih terdapat jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan 

yang kurang memadai 

7. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam 

penyelenggaraan pembangunan 

8.  Keberadaan pusat pemerintahan atau pelayanan administrasi 

kependudukan yang cukup jauh, sehingga mempersulit masyarakat 

yang membutuhkan pelayanan. 
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2. Analisis Lingkungan Eksternal  

a. Faktor Peluang ( Opportunity )  

1.  Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamandau sudah tertata 

dengan baik; 

2.   Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas 

sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di 

Kecamatan Belantikan Raya; 

3.   Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan 

berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan; 

4.  Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para 

pemangku kepentingan (stakeholders); 

5. Adanya dukungan dan kepercayaan dari kepala daerah dan 

masyarakat/lembaga/stakeholder kepada kecamatan dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi, pencapaian tujuan serta 

menjawab tantangan dan permasalahan di masa datang. 

6. Adanya aspirasi, apresiasi dan partisipasi masyarakat yang cukup 

tinggi dalam membantu penyelenggaraan pembangunan. 

7. Karakteristik masyarakat Belantikan Raya yang terbuka, dinamis dan 

agamis  serta adanya potensi budaya lokal yang beraneka ragam. 

b. Faktor Ancaman ( Threat )  

1.  Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai 

kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut 

harus ditampung dan diperhatikan; 

2.   Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat 

yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan 

pembangunan parsitipatif; 

3.   Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang 

berpengaruh pada pola pikir  dan pola tindak dari masyarakat di 

Kecamatan Belantikan Raya; 
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4.   Masih adanya kebijakan yang kadang–kadang tidak berpihak pada 

masyarakat. 

 

3.2 Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lamandau 

  Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Kantor 

Kecamatan Belantikan Raya yang terkait dengan visi, misi, serta program 

kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lamandau 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 

Kantor Kecamatan Belantikan Raya yang dapat mempengaruhi pencapaian visi 

dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. 

  Dengan letak Kabupaten Lamandau 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”. 
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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; 

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. Hal ini ditunjukkan melalui : 

a. Pernyataan misi ke 1:  

 Pada misi ini terlihat jelas peran serta Kantor Kecamatan Belantikan Raya 

Kabupaten Lamandau dalam memberikan pelayanan dalam rangka 

memfasilitasi, mengkoordinasi dan melakukan pengawasan perencanaan 

pembangunan daerah dibidang ekonomi terutama ekonomi kerakyatan; 
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b. Pernyataan misi ke 2 : 

 Pada misi ini terlihat jelas peran Kantor Kecamatan Belantikan Raya 

Kabupaten Lamandau dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

melalui Organisasi Karang Taruna agar generasi muda memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri; 

c. Pernyataan misi ke 4 : 

 Pada misi ini terlihat jelas peran Kantor Kecamatan Belantikan Raya 

Kabupaten Lamandau dalam menciptakan ketentraman, keamanan dan 

kenyamanan masyarakat secara keseluruhan terutama desa-desa di 

Kecamatan Belantikan Raya; 

d. Pernyataan misi ke 7 :  

 Pada misi ini terlihat jelas peran Kantor Kecamatan Belantikan Raya 

Kabupaten Lamandau dalam memberikan pelayanan yang prima kepada 

masyarakat Kecamatan Belantikan Raya. 

e.  Pernyataan misi ke 8 : 

Pada misi ini terlihat jelas peran Kantor Kecamatan Belantikan Raya 

Kabupaten Lamandau dalam menjaga kerukunan antar umat beragama 

dan peningkatan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dikalangan masyarakat Kecamatan Belantikan Raya. 

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

telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018, Kantor 

Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau secara langsung mendukung 

keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati yaitu pada misi ke 7 yaitu Mewujudkan 

tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan 

menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani. 
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3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis 

Setelah dicermati kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan 

pelayanan Kantor Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau, 

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan 

penanganan. Isu – isu stretegis tersebut antara lain : 

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan 

pelayanan yang optimal kepada masyarakat; 

2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas; 

3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum dan struktural di 

tingkat kecamatan; 

4.  Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan funsional 

maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 

5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya 

kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana 

pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang  Kecamatan; 

6. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan 

di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya  proses 

perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku  menempuh jalan 

pintas (shortcutting); 

7. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat 

kurangnya komitmen untuk melaksanakannya; 

8. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan 

monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 

9. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan 

dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan sesuai  dengan 

seharusnya sehingga masih sering terjadi ketidakpastian  kewenangan; 

10. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, 

software maupun brainware; 
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11. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang 

menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih 

kurang. 

 

Kondisi Yang Diinginkan Dan Proyeksi Kedepan 

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Belantikan Raya 

saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan 

proyeksi ke depan Kecamatan Belantikan Raya. 

1.  Kondisi Yang Diinginkan  

a)   Peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan    

pelayanan kepada masyarakat; 

b)  Adanya penambahan pegawai baik pejabat struktural di kelurahan maupun   

jabatan fungsional umum di kecamatan dan kelurahan; 

c)   Dilaksanakannya diklat teknis, diklat fungsional maupun Diklat PIM bagi 

aparatur    kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan 

kebutuhan yang ada; 

d)  Terlaksananya koordinasi antar Kepala Seksi, dan antar UPT/UPTD dengan  

optimal yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut :  

1. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu 

 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

2. Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang 

digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan 

berkelanjutan (sustainable). 

3. Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap 

mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan 

pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan 

(stakeholders). 

4. Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan 

perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan 
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e)  Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk 

melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif/melibatkan publik. 

f)   Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen 

perencanaan yang telah disepakati. 

 

2.   Proyeksi Kedepan Kecamatan Belantikan Raya  

a)   Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya     

tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindak 

lanjuti. 

b)  Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan  

pembangunan. 

c)   Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam   

perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan dan 

monitoring      dan evaluasi pembangunan. 

d)  Kecamatan sebagai kepanjangan tangan Bupati di wilayah harus mengetahui   

permasalahan, kebutuhan masyarakat dan bagaimana mengatasi masalah 

yang  ada. 

 


