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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

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.     Terbatasnya jumlah aparatur, rendahnya keterampilan para aparatur, serta masih 

banyaknya jabatan yang belum terisi; 

2.     Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Lamandau belum bisa 

mengakomodir semua kekurangan yang ada; 

3.     Fasilitas penunjang kegiatan kantor seperti : sangat sulitnya akses jalan darat menuju 

Ibukota Kabupaten; 

4.     Ada sedikit kesulitan dalam pelaksanaan program bilamana program tersebut ada 

koordinasi dengan dinas terkait sehingga harus menunggu dinas tersebut untuk 

melaksanakan program yang ada hubungannya dengan program yang kita rencanakan; 

6.     Terkadang tidak bisa dengan maksimal kita dalam melaksanakan program melalui 

kegiatan tertentu oleh karena belum adanya pelimpahan kewenangan dari dinas tertentu 

sehingga terjadi tumpang tindih. 

 

3.2. Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Lamandau 

 Karena letaknya yang sangat jauh serta sangat sulinya akses jalan darat menuju 

Kecamatan, maka kegiatan pembangunan di Kecamatan Lamandau masih belum bisa di 

laksanakan secara optimal. Tuntutan era dan warga dengan mempertimbangkan posisi 

geografis dan geostrategis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kecamatan Lamandau 

sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan 

kesehatan, serta keamanan, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung 

lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen. 

Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui 

pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam 

pencapaiannya harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur. 
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Berdasarkan hal tersebut rumusan visi pembangunan Kabupaten Lamandau tahun 2013-

2018 adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata kelola 

Pemerintahan yang baik bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang di landasi 

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.Untuk mencapai Visi tersebut, 

kabupaten Lamandau menetapkan 10 Misi antara lain : 

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 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. 

 

Pada prinsipnya misi pembangunan kabupaten Lamandau ini ditujukan untuk 

mensinergikan pembangunan yang pro growth, pro poor dan pro 

governance.Pembangunan pro growth (pro pertumbuhan) dilaksanakan dengan menyediakan 

iklim investasi dan pelayanan publik yang memadai. Pro poor (pro kemiskinan) ditindak 
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lanjuti dengan memberdayakan perekonomian berbasis kerakyatan.Sedangkan pro 

governance (pro tata kelola pemerintahan yang baik) digapai dengan menyediakan pelayanan 

publik yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan 

Publik (SPP).Dengan demikian diharapkan tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran sekaligus meningkatkan kredibilitas 

pemerintah daerah sekaligus memberdayakan masyarakat Kabupaten Lamandau. 

 

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis 

 

 Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Lamandau yang sejalan dengan Tupoksi 

Kecamatan Lamandau dapat dikategorikan dalam uraian-uraian dibawah ini: 

Isu strategis  yang dihadapi SKPD 

Berdasarkan gambaran aktual kondisi Lamandau saat ini, maka isu strategis yang tumbuh dan 

berkembang, antara lain : 

-  Pengentasan kemiskinan melalui Pembangunan Ekonomi Kerakyatan serta peningkatan 

Kualitas Sumber Daya Manusia agar memiliki pengetahuan, serta keterampilan; 

-  Penataan dan pengelolaan infrastruktu; 

-  Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya local melalui keterlibatan aktif dalam 

berbagai kegiatan olahraga, seni dan budaya; 

-  Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur. 

 

Kapasitas  terkait  dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kecamatan, Kualitas 

terkait dengan kompetensi sumber daya aparatur sesuai dengan bidang tugas termasuk 

dukungan  pembiayaan, sarana dan prasarana kerja. 

 

 

 


