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BAB III 

ISU – ISU STRATEGIS  

BERDASARKAN TUGAS   DAN FUNGSI 

 

3.1.  IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN 

FUNGSI SKPD 

   Pada bagian ini akan diuraikan mengenai gambaran umum 

pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau berdasarkan 

pembahasan pada BAB II mengenai jenis pelayanan Sekretariat DPRD, 

adalah untuk memenuhi kebutuhan : 

1. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana  

Kebutuhan ini dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD seperti 

kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan kantor dan 

pakaian dinas. 

2. Mewujudkan pemberian pelayanan administrasi kepada Pimpinan dan 

Anggota DPRD 

Kebutuhan ini berkaitan dengan prosedur kerja yang baik dan 

memeperbaiki system kearsipan agar tertata rapi, dengan perubahan 

sarana dan prasarana perkantoran. 

3. Mengakselerasikan hubungan kerja yang dinamis antara Eksekutif dan 

Legislatif dalam setiap pengambilan keputusan  

Kebutuhan ini berkaitan dengan pembahasan Ranperda, Keputusan 

DPRD, Perda Inisiatif, partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta 

pelaksanaan perencanaan dan pengendalian program Sekretariat DPRD. 
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3.2   Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih  

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD 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 SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi 

dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.  

Visi Bupati dan Wakil Bupati Lamandau terpilih 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 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; 

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; 
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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 

Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau. Hal ini ditunjukkan melalui : 

a. Pernyataan misi ke 7:  

Pada misi ini terlihat jelas bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten 

Lamandau  mempunyai peranan dalam memberikan  pelayanan 

kepada Anggota DPRD Kabupaten Lamandau selaku wakil rakyat 

yang duduk dan dipercaya mengemban amanah dan aspirasi rakyat.  

Berdasarkan  telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan 

Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten 

Lamandau 2013-2018, Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau secara 

langsung mendukung keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati yaitu pada 
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misi 7 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari 

KKN agar  pemerintahan  menjadi kuat, berwibawa, demokratis dan serta 

melayani. 

 

.3.3.  ISU STRATEGIS  

Berdasarkan gambaran umum Kabupaten  Lamandau, tinjauan atas RPJM 

Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013,  dan analisis faktor internal dan 

eksternal melalui pemetaan faktor interaksi dalam konteks analisis SWOT, 

maka isu-isu strategis Sekretariat DPRD dapat dikemukakan sebagai  

berikut : 

1. Kualitas sumberdaya aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau 

masih perlu ditingkatkan ;  

Peningkatan kualitas SDM yang menjadi isu yang harus ditindaklanjuti 

dengan upaya peningkatan SDM melalui peningkatan kemampuan 

administrasi umum maupun kemampuan teknis. Program pendidikan 

dan Pelatihan dan Bimbingan Teknis bidang manajemen pemerintahan, 

sistem informasi dan teknis pengadaan barang dan jasa masih sangat 

perlu ditingkatkan. 

2. Pentingnya disusun standar pelayanan minimum ; 

Standar pelayanan minimum merupakan hal yang harus dimiliki setiap 

satuan kerja perangkat daerah. Dengan adanya standar pelayanan 

minimum maka pengukuran indikator kinerja Sekretariat DPRD 

semakin mudah dan akurat. 

3. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah masih 

belum optimal ; 

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah perlu 

ditingkatkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih berorientasi kepada 
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peningkatan penguasaan peraturan perundang-undangan, penguasaan 

sistem perencanaan daerah, penguasaan potensi sumber keuangan 

daerah, dan lain-lain yang hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan wawasan Anggota DPRD te ntang pemerintahan 

daerah. 

4. Prasarana persidangan Anggota DPRD perlu ditingkatkan ; 

Kondisi prasarana persidangan perlu ditingkatkan dengan mengadakan 

peralatan yang lebih canggih agar agenda persidangan dan pemaparan 

materi dapat dilaksanakan lebih cepat, menarik dan akurat. 

5. Belum tersedianya sistem pengelolaan data dan informasi pemerintahan 

berbasis IT  

Penyusunan sistem informasi manajemen bidang pemerintahan, 

khususnya lembaga DPRD diperlukan untuk mempermudah akses 

masyarakat terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan proses 

pengambilan kebijakan publik, program kerja komisi, pengaduan 

masyarakat, tindak lanjut pengaduan masyarakat dan lain-lain kegiatan 

DPRD Kabupaten Lamandau. 

  

 

 


