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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN  

TUGAS DAN FUNGSI 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD 

 

Beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini dan menjadi landasan 

dalam perumusan dan penetapan program, kegiatan dan sasaran/target 

dalam menetapkan indikator kinerja, adalah sebagai berikut: 

1. Belum semua kawasan hutan baik batas luar maupun batas fungsi  

dilakukan tata batas. 

2. Belum semua kawasan hutan dikelola dalam unit-unit pengelolaan, 

khususnya pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung. 

3. Tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan 

maupun hasil-hasilnya, termasuk ancaman kebakaran hutan dan 

lahan. 

4. Sebagian besar masyarakat belum memahami pentingnya upaya-

upaya konservasi sumberdaya alam, khususnya dalam konteks 

pelestarian jenis-jenis flora dan fauna serta lingkungan abiotiknya. 

5. Lahan kritis termasuk kategori sangat kritis masih luas yang 

berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam 

kaitannya dengan system tata air dalam hubungannya dengan 

masalah bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor. 
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6. Belum adanya pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam 

guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi jasa 

hutan. 

7. Kesenjangan antara suply dan demand bahan baku industri 

kehutanan, khususnya kayu, yang belum secara optimal disediakan 

dari hutan tanaman industri dan hutan rakyat, disamping masih 

rendahnya efisiensi produksi industri hasil hutan. 

8. Hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta produk dari hutan rakyat dan 

hutan kemasyakatan secara struktur belum secara nyata mendorong 

pengembangan/pemberdayaan perekonomian masyarakat. 

9. Minat investasi di bidang kehutanan yang kurang kondusif karena 

sering terhambat oleh permasalahan tenurial, tumpang tindih 

peraturan (pusat dengan daerah), dan kurangnya insentif 

permodalan, perpajakan dan retribusi. 

10. Kurangnya  data  informasi  kehutanan  yang  terintegrasi  sesuai 

dengan kebutuhan para pihak. 

11. Pengembangan Iptek kehutanan belum secara optimal menunjang 

untuk kebutuhan informasi dalam menetapkan kebijakan dan 

operasionalisasi teknis pengelolaan hutan di lapangan. 

12. Kapasitas kelembagaan kehutanan yang masih terbatas termasuk 

kapasitas (kualitas dan kuantitas) sumberdaya manusia SDM, baik 

pada tatanan pemerintah terutama pemerintah kabupatan, serta 

masyarakat khususnya yang berada di dalam dan sekitar kawasan 

hutan. 
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3.2       Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

 

Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamandau terpilih periode 2013-2018 

yaitu : “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata 

Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme yang dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa”, dengan Misi : 

1. Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat, mengurangi penduduk miskin dan 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 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; dan 
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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. 

 

Dalam rangka menwujudkan Visi dan Misi Bupati tersebut di atas, 

maka tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah 

sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan dibidang kehutanan dan perkebunan sesuai 

dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2. Perencanaan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan, 

serta pelestarian dan perlindungan hutan; 

3. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan 

hutan; 

4. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan 

penanggulangan bencana hutan; 

5. Perencanaan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan 

mesin di bidang perkebunan; 

6. Penyelenggaraan penilaian kawasan hutan dan Pemanfaatan hutan; 

7. Penyelenggaraan perizinan pengusahaan hutan dan perkebunan; 

8. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas atau fungsi Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan; 
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9. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Kehutanan dan 

Perkebunan; 

10. Penyelenggaraan pembinaan unit pelaksana teknis dinas; dan 

11. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas. 

3.3    Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.08/Menhut-II/2010 

tanggal 27 Januari 2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian 

Kehutanan tahun 2010-2014 telah ditetapkan Visi pembangunan Kehutanan 

dalam Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014 yaitu : 

 “Hutan Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan” 

 Guna mewujudkan visi tersebut ditetapkan beberapa misi kementerian 

kehutanan, yaitu : 

 1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan 

informasi kehutanan 

 2. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) untuk 

memperkuat kesejahteraan rakyat sekitar hutan dan keadilan berusaha. 

 3. Memantapkan penyelengaraan perlindungan dan pengamanan hutan dan 

hasil hutan serta konservasi sumberdaya alam. 

 4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran 

Sungai (DAS) sehingga dapat meningkatkan optimalisasi fungsi ekologi, 

ekonomi dan sosial DAS. 

 5. Meningkatkan ketersediaan produk teknologi dasar dan terapan serta 

kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pengurusan hutan 

secara optimal. 

 6. Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan 

Kementerian Kehutanan. 
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 Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan Kementerian Kehutanan               

adalah :  

 1. Pemantapan Kawasan Hutan; 

 2. Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai 

(DAS); 

 3. Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan; 

 4. Konservasi keanekaragaman hayati; 

 5. Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan; 

 6. Pemberdayaan Masyarakat di sekitar hutan; 

 7. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan; 

 8. Penguatan kelembagaan kehutanan. 

 Sejalan dengan restrukturisasi program dan kegiatan dalam rangka reformasi 

perencanaan, dan berdasarkan sasaran yang ingin dicapai, Kementerian 

Kehutanan menyelenggarakan 7 (tujuh) program, yaitu :  

 1. Program perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan 

hutan; 

 2. Program peningkatan pemanfaatan hutan produksi; 

 3. Program konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan; 

 4. Program peningkatan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) 

berbasis pemberdayaan masyarakat; 

 5. Program penelitian dan pengembangan kementerian kehutanan; 

 6. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara 

kementerian kehutanan; 

 7. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainya. 

 Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 telah menetapkan empat 

yang disebut “Empat Sukses”, (1) pencapaian swasembada dan swasembada 



78 
 

berkelanjutan, (2) Peningkatan diversifikasi pangan, (3) Peningkatan 

Nilai Tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian serta (4) 

peningkatan kesejahteraan petani. 

Dalam rangka implementasi Pembangunan Pertanian di masyarakat, 

ditetapkanlah 12 (dua belas) program prioritas oleh Kementerian 

Pertanian, sebagai agenda Pusat dan daerah untuk dilaksanakan selama 

periode 2010-2014, antara lain : 

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman 

Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada 

Berkelanjutan;  

2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk 

Tanaman Hortikultura Berkelanjutan; 

3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman 

Perkebunan Berkelanjutan; 

4. Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan 

Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal;  

5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana 

Pertanian; 

6. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, 

Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian;  

7. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat;   

8. Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing;  

9. Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani;  

10. Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan 

Pengawasan Keamanan Hayati;  

11. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 

Kementerian Pertanian; 

12. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Kementerian Pertanian.   

    Dengan memperhatikan renstra Kementerian Kehutanan, Kementerian 

Pertanian, Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan 
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Tengah, maka renstra yang disusun Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Lamandau, bersinergi dan menguatkan terhadap tujuan 

maupun sasaran yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun 

provinsi kalimantan tengah. Pembangunan Kehutanan dan Pertanian 

dalam arti luas yang juga merupakan bagian dari pembangunan 

kehutanan dan pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah akan 

menetapkan baik sasaran maupun tujuan sesuai atau mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran propinsi maupun tujuan dan sasaran 

nasional. 

 Visi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 

dalam pembangunan kehutanan adalah : 

 “Pengelolaan Sumberdaya Hutan Yang Berkeadilan dan 

Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian 

Lingkungan”. 

 Guna mewujudkan visi tersebut ditetapkan beberapa misi Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu: 

 1. Memantapkan status kawasan hutan serta kualitas data dan 

informasi kehutanan. 

 2. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya hutan dan pemanfaatan 

hasil hutan secara lestari untuk kesejahteraan rakyat dan keadilan 

berusaha bagi masyarakat lokal. 

 3. Memantapkan upaya perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil 

serta konservasi sumberdaya alam. 

 4. Memelihara dan meningkatkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan 

guna meningkatkan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai 

(DAS). 

 5. Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan 

di Kalimantan tengah dan meningkatkan kopentensi sumber daya 
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manusia (SDM) dalam mendukung penyelenggaraan pengurusan 

hutan secara optimal. 

 Mempertimbangkan potensi dan kondisi yang ada, permalsalahan, 

tantangan dan peluang yang dihadapi serta tuntutan pembangunan                    

ke depan, maka Visi Pembangunan Perkebunan Kalimantan Tengah 

ditetapkan sesuai dengan visi pemerintah daerah yaitu “ Pembangunan 

Kalimantan Tengah Yang Bermartabat” . 

 Untuk mencapai harapan yang terkandung dalam visi tersebut, maka 

ditetapkan misi pembangunan perkebunan yang didasarkan pada 

sumber daya alam yang tersedia di Kalimantan Tengah adalah “ 

Mewujudkan Masyarakat Perkebunan yang Berorientasi Agribisnis 

dan Agroindustri” dimana penjabaranya ditetapkan sebagai berikut : 

 1. Mewujudkan agribisnis perkebunan yang berkelanjutan untuk 

optimalisasi pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan efektif 

melalui penerapan  Good Agricultur Practices. 

 2. meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia perkebunan yang 

memiliki kemampuan teknis dan integritas moral yang bersih dan 

peduli serta mandiri. 

 3. Meningkatkan akses terhadap informasi pasar, teknologi, 

permodalan, sarana dan prasarana bagi masyarakat perkebunan. 

 4. Meningkatkan nilai tambah produk perkebunan di sentra-sentra 

produksi melalui pengembangan agroindustri dan agribisnis. 

 5. Mewujudkan keamanan wilayah perkebunan.    

1.  

3.4   Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 
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Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ini masih mengacu pada draft 
Rencana pola ruang di Kabupaten Lamandau meliputi :  
- pola ruang kawasan lindung  

- pola ruang kawasan budidaya.  

 
 

Gambar 3.1 
Peta Pola Ruang Kabupaten Lamandau 

 
 

Untuk kawasan lindung meliputi:  
 

a. kawasan hutan lindung; 

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; 

c. kawasan perlindungan setempat; 

d. kawasan rawan bencana lainnya; dan 

e. kawasan hutan adat / ulayat. 

 
Kawasan hutan lindung terdapat di wilayah Kecamatan Menthobi Raya 

dengan luas kurang lebih 9.722 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan 

luas kurang lebih 28.491,73 hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan luas 

kurang lebih 5.731,64 hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 

418,80 hektar dan Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 10.391,45 

hektar. Luas total kawasan hutan lindung kurang lebih 54.755,62 hektar.  
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Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya 

merupakan kawasan resapan air yang terdapat di area hutan lindung dengan 

luas kurang lebih 54.755,62 hektar, tersebar di wilayah Kecamatan Menthobi 

Raya dengan luas kurang lebih 9.722 hektar, Kecamatan Belantikan Raya 

dengan luas kurang lebih 28.491,73 hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan 

luas kurang lebih 5.731,64 hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang 

lebih 418,80 hektar dan Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 10.391,45 

hektar 

Kawasan perlindungan setempat yaitu sempadan sungai, dengan luas 

kurang lebih 13.777 hektar, terdapat di sungai Lamandau dengan luas kurang 

lebih 6.513 hektar, sungai Bulik dengan luas kurang lebih 2.253 hektar, sungai 

Belantikan dengan luas kurang lebih 2.026 hektar, sungai Pelikodan dengan 

luas kurang lebih 1.629 hektar, sungai Menthobi dengan luas kurang lebih 

1.356 hektar dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan. 

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan rawan rawan banjir yaitu 

pada daerah-daerah sekitar Sungai Lamandau Kecamatan Bulik dan rawan 

kebakaran yaitu pada daerah Kecamatan Sematu Jaya. 

Kawasan hutan adat merupakan kawasan hutan yang statusnya tidak 

tumpang tindih dan jelas keberadaannya di tiap-tiap desa. 

 
Untuk kawasan budidaya meliputi:  
 

a. Kawasan peruntukan hutan; 

b. Kawasan peruntukan pertanian; 

c. Kawasan peruntukan perkebunan; 

d. Kawasan peruntukan peternakan; 

e. Kawasan peruntukan perikanan; 

f. Kawasan peruntukan pertambangan; 

g. Kawasan peruntukan industri; 

h. Kawasan peruntukan pariwisata; 

i. Kawasan peruntukan permukiman; 

j. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan 

 
Kawasan peruntukan hutan meliputi : 
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a. hutan produksi terbatas (HPT) seluas kurang lebih 299.378,11 hektar yang 

tersebar di wilayah Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 

93.200,00 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 

102.700,00 hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 

36.370,00 hektar, Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 21.820,01 

hektar, Kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 105,1 hektar 

dan Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 45.183 hektar; 

b. hutan produksi tetap (HP) seluas kurang lebih 93.525,45 hektar yang 

tersebar di wilayah Kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 

43.210,00 hektar, Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 

27.211,45 hektar, Kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 15.330,00 

hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 4.503,00 hektar 

dan Kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 3.271,00 hektar; 

c. hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 167.874,25 

hektar yang tersebar di wilayah Kecamatan Menthobi Raya dengan luas 

kurang lebih 13.970,00 hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang 

lebih 56.270,01 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang 

lebih 8.535,00 hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 

14.450,00 hektar, Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 4.635,00 

hektar, Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 31.080,00 hektar, 

Kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 35.508,13 hektar dan Kecamatan 

Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 3.426,11 hektar;  

d. Hutan penelitian dan pendidikan (HPP) seluas kurang lebih 6.893 hektar 

yang lokasinya berada di dalam hutan produksi di Kecamatan Bulik Timur 

dengan luas kurang lebih 3.673,08 hektar dan Kecamatan Belantikan Raya 

dengan luas kurang lebih 3.219,72 hektar. 

Kawasan peruntukan pertanian meliputi: 

a. Kawasan pertanian tanaman pangan meliputi : 

1. kawasan pertanian lahan basah difokuskan terutama pada bagian tengah 

dan selatan, dengan luas kurang lebih 6.239 hektar tersebar dikecamatan 

Bulik dengan luas kurang lebih 2.705 hektar, kecamatan Bulik Timur 

dengan luas kurang lebih 298 hektar, kecamatan Menthobi Raya dengan 
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luas kurang lebih 451 hektar, kecamatan Sematu Jaya dengan luas 

kurang lebih 435 hektar, kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 

735 hektar, kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 630 

hektar, kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 625 hektar, 

kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 360 hektar;  

2. kawasan pertanian lahan kering direncanakan penyebarannya difokuskan 

pada seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 111.619 hektar 

tersebar di kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 14.308 hektar, 

kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 18.494 hektar, 

kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 10.489 hektar, 

kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 1.648 hektar, 

kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 19.855 hektar, 

kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 20.516 hektar, 

kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 14.209 hektar, kecamatan 

Batang Kawa dengan luas kurang lebih 12.100 hektar; dan 

3. Kawasan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan terdapat di 

seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 75.498,77 hektar tersebar di 

kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 14.686,85 hektar, kecamatan 

Bulik Timur dengan luas kurang lebih 12.838,56 hektar, kecamatan 

Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 6.137,86 hektar, kecamatan 

Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 2.924,86 hektar, kecamatan 

Lamandau dengan luas kurang lebih 10.620,53 hektar, kecamatan 

Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 13.270,80 hektar, kecamatan 

Delang dengan luas kurang lebih 8.527,06 hektar, kecamatan Batang 

Kawa dengan luas kurang lebih 6.492,27 hektar. 

 

b. Kawasan pertanian hortikultura terdapat di seluruh kecamatan dengan luas 

kurang lebih 50.108 hektar tersebar di kecamatan Bulik dengan luas kurang 

lebih 1.398 hektar, kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 6.059 

hektar, kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 2.980 hektar, 

kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 462 hektar, kecamatan 

Lamandau dengan luas kurang lebih 9.663 hektar, kecamatan Belantikan 
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Raya dengan luas kurang lebih 8.516 hektar, kecamatan Delang dengan luas 

kurang lebih 11.964 hektar, kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang 

lebih 9.066 hektar. 

  Kawasan perkebunan terdapat di seluruh kecamatan dengan luas 

kurang lebih 212.127 hektar tersebar di kecamatan Bulik dengan luas kurang 

lebih 46.981,90 hektar, kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 

44.290,11 hektar, kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 

34.053,82 hektar, kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 8.542,83 

hektar, kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 40.987,39 hektar, 

kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 22.270,23 hektar, 

kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 7.114 hektar, kecamatan Batang 

Kawa dengan luas kurang lebih 7.887 hektar. 

  Kawasan peternakan terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang 

lebih 4.033 hektar tersebar di kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 703,82 

hektar, kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 555 hektar, kecamatan 

Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 466 hektar, kecamatan Sematu Jaya 

dengan luas kurang lebih 386,14 hektar, kecamatan Lamandau dengan luas 

kurang lebih 455 hektar, kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 

529 hektar, kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 516 hektar, 

kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 422 hektar. 

  Kawasan perikanan terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang 

lebih 166,02 hektar tersebar di kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 70,78 

hektar, kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 8,95 hektar, 

kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 16,95 hektar, kecamatan 

Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 20,06 hektar, kecamatan Lamandau 

dengan luas kurang lebih 11,66 hektar, kecamatan Belantikan Raya dengan 

luas kurang lebih 15,24 hektar, kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 

12,42 hektar, kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 9,96 hektar. 

Kawasan peruntukan pertambangan meliputi : 

a. Mineral Logam, terdiri dari: 

1. bijih besi tersebar di Kecamatan Bulik, Kecamatan Belantikan Raya, 

Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Menthobi 
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Raya dan Kecamatan Lamandau; 

2. bauksit tersebar di Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Bulik, 

Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Delang dan Kecamatan Bulik 

Timur; 

3. galena tersebar di Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang 

Kawa; 

4. zinc tersebar di Kecamatan Batang Kawa dan Kecamatan Belantikan 

Raya; 

b. Mineral non logam yaitu pasir kwarsa tersebar di Kecamatan Lamandau. 

c. Batuan khusus, terdiri dari: 

1. granit tersebar di kecamatan Batang Kawa dan Kecamatan Belantikan 

Raya; 

2. andesit tersebar di Kecamatan Belantikan raya, Kecamatan Sematu Jaya, 

Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Batang Kawa, Kecamatan Delang 

dan Kecamatan Lamandau; dan 

3. pasir tersebar secara parsial di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Lamandau. 

d. Khusus untuk pertambangan rakyat, terdiri dari: 

1. emas tersebar di Desa Karang Mas, Desa Kina, Desa Mengkalang, Desa 

Karang Besi, Desa Sungai Buluh dan Desa Tanjung Beringin; 

2. ametis (batu mulia) tersebar di Desa Nanga Pelikodan dan di Desa 

Penopa. 

 

Kawasan peruntukan industri meliputi: 

a. Industri menengah dan besar di Kelurahan Nanga Bulik dan desa Kujan 

kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 230 hektar; 

b. Industri mikro dan kecil dapat berada di luar kawasan peruntukan industri 

sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan.  

 

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi: 

a. wisata alam; dan 

b. wisata budaya. 
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Kawasan peruntukan wisata alam antara lain: 

a. Kawasan Pegunungan tersebar di kecamatan Delang, kecamatan 

Belantikan Raya, kecamatan menthobi Raya, kecamatan Lamandau;  

b. Kawasan Sungai tersebar di kecamatan Lamandau, kecamatan Delang, 

kecamatan Batang Kawa, kecamatan Belantikan Raya, kecamatan Bulik 

Timur, kecamatan Bulik; dan 

c. Wisata flora dan fauna di Sopaan Pangaraman Kahingai dan Bahu 

Burung serta Sopanan Penggaraman hulu ginih, Wisata Pancing di 

Danau Sematu. 

 

Kawasan peruntukan wisata budaya antara lain: Rumah Betang di 

kecamatan Delang dan kecamatan Lamandau. 

Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas: 

a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan 

b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan. 

Kawasan peruntukan permukiman  perkotaan berada di Nanga Bulik dan 

sekitarnya dengan luas kurang lebih 21.031 hektar. Kawasan peruntukan 

permukiman perdesaan berada tersebar disetiap kecamatan dengan luas 

kurang lebih 277.852 hektar. 

 

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi : 

a. Kodim, terdapat di ibukota Kabupaten Lamandau yaitu Nanga Bulik; 

b. Koramil, terdapat di tiap kecamatan di Kabupaten Lamandau; 

c. Lapangan Hely sebagai Pertahanan Pangkal Perlawanan di Desa 

Penyombaan Kecamatan Delang. 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

 

Isu-isu strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 

Lamandau dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Hutan dan Kebun 



88 
 

 1. RTRWP dan RTWK sampai sekarang  belum keluar atau disyahkan 

sehingga menghambat pembangunan kebun dan hutan; 

 2. Maraknya kasus tumpang tindih lahan hutan, kebun dan tambang; 

 3. Batas kawasan desa yang belum jelas mengakibatkan sengketa lahan 

kebun masyarakat antar desa. 

 

A. Kehutanan 

1. Praktek illegal logging yang masih ada karena ketergantungan 

masyarakat terhadap kayu dan telah menjadi sandaran perekonomian 

masyarakat sekitar hutan; 

2. Pembangunan kehutanan yang memberi kontribusi negatif bagi 

masyarakat sekitar hutan; 

3. Tata batas hutan yang tidak jelas mengakibatkan sulitnya pengelolaan 

hutan; 

4. Masyarakat Kabupaten Lamandau sangat antusias menanam pohon 

gaharu (hasil hutan non kayu) seiring dengan ditetapkannya 

Kabupaten Lamandau sebagai pusat dan sentra pengembangan 

gaharu Kalimantan Tengah; 

 

B. Perkebunan 

1. Karet merupakan produk tradisional yang telah terbukti mampu 

mengangkat harkat masyarakat Kabupaten Lamandau dalam 

meningkatkan pendidikan dan tarap hidup, tetapi jenis karet yang ada 
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produktifitasnya kurang serta pengelolaan kebun yang masih belum 

intensif; 

2. Kelapa sawit merupakan komoditi introduksi yang dikembangkan 

secara besar-besaran oleh pemodal kuat dan perkebunan besar, 

kecenderungan yang muncul adalah kecemburuan sosial, terutama 

masyarakat sekitar kebun besar, hal ini sering menimbulkan                

kasus-kasus inclave dan sengketa lahan; 

3. Kelembagaan petani masih lemah, sehingga masih sendiri-

sendiri/tidak terorganisir sehingga posisi tawar (bargaining power) 

masih lemah; 

4. Masih banyak persengketaan lahan antara perkebunan besar dengan 

masyarakat; 

5. Peraturan pemerintah tentang pembangunan kebun oleh pihak 

perusahaan perkebunan untuk masyarakat sekitar kebun, paling 

rendah 20% dari luas areal kebun yang diusahakan perusahaan;   

6. Perusahaan perkebunan dikabupaten lamandau telah membangun 

kebun untuk masyarakat walaupun belum mencapai 20% dari luas 

areal kebun yang diusahakannya, dan juga masih ada perusahaan 

kebun yang belum sama sekali membangun kebun untuk masyarakat.    

 


