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BAB IV 
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 

Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan penetapan target atau 

hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan selama periode tertentu. 

Penetapan prioritas adalah upaya sadar setiap tujuan program dan kegiatan 

secara terencana, dan terintegrasi, konsisten serta mengikat, untuk tercapainya 

tujuan program dan kegiatan pembangunan daerah.  

Program prioritas pembangunan daerah secara umum akan memuat 

komponen pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar 

masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran 

dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. 

Adapun untuk menjamin sinergitas antara prioritas pembangunan 

provinsi dan daerah maka prioritas pembangunan Kabupaten Lamandau tahun 

2014 disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan pemerintah 

propinsi dan pusat. Oleh karena itu, analisis program dan kegiatan yang 

tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional dan 

provinsi juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan 

program dan kegiatan pembangunan di daerah Kabupaten Lamandau.  

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

Tujuan dan sasaran pembangunan disusun dengan mempertimbangkan 

potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang yang ada di Kabupaten 

Lamandau, dan mempertimbangkan sosial, ekonomi dan budaya yang hidup 

dalam masyarakat, isu strategis serta capaian hasil pembangunan tahun 

sebelumnya. 

Mengingat pada saat disusunnya RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 

2014 ini, RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 dari Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah masih dalam proses penyusunan, maka RKPD 
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Kabupaten Lamandau Tahun 2014 disusun berpedoman pada RPJPD Kabupaten 

Lamandau Tahun 2005 – 2025 sesuai amanat pada Permendagri Nomor 54 

Tahun 2010 pasal 287 ayat 2 “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD 

berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota dan 

mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan 

pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi’’. 

Merujuk pada RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025, serta 

perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2014, maka tujuan dan 

sasaran pembangunan tahun 2014 adalah sebagai berikut. 

1. Terwujudnya  masyarakat Lamandau yang bermoral, berbudaya dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

a. Meningkatkan ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah 

sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 

b. Meningkatnya toleransi antar umat beragama dalam menjalankan 

peribadatan.   

c. Meningkatnya rasa kesetiakawanan sosial, budaya gotong royong 

dan saling menghormati antar anggota masyarakat.  

d. Berkembangnya budaya produktif dalam kehidupan bermasyarakat. 

e. Terpeliharanya nilai-nilai kearifan lokal dalam pelaksanaan 

pembangunan. 

f.     Terciptanya masyarakat yang mandiri dalam proses pembangunan. 

 

2. Terwujudnya masyarakat Lamandau yang berkualitas melalui pendidikan, 

kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai 

cerminan kesejahteraan masyarakat. 
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b. Terciptanya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan 

pendidikan yang berkualitas untuk mendukung tuntasnya program 

pendidikan dasar dan lanjutan. 

c. Terciptanya pemerataan dan kemudahan akses masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk mendukung 

peningkatan derajad kesehatan masyarakat.  

d. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penguasaan dan 

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

e. Makin meningkatnya keberdayaan dan partisipasi kaum  perempuan, 

anak dan  remaja dalam pembangunan. 

3. Terwujudnya Kabupaten Lamandau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi 

regional; 

a. Tersedianya  fasilitas sarana dan prasarana perkotaan  yang dapat 

mendukung pengembangan perekonomian daerah. 

b. Terbentuknya sarana dan prasarana  transportasi dan komunikasi 

yang terintegrasi antara Kabupaten Lamandau dengan wilayah 

disekitarnya.  

c. Terpenuhi pasokan energi secara efektif dan efisien serta dapat 

menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat di Kabupaten 

Lamandau dan sekitarnya. 

d. Tersedianya fasilitas lembaga ekonomi yang memadai sebagai  

penunjang kegiatan ekonomi masyarakat Lamandau dan sekitarnya. 

 

4. Terwujudnya masyarakat Lamandau yang adil dan sejahtera; 

a. Meningkatnya kesadaran hukum  dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. 

b. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam 

mewujudkan kestabilan politik dan keamanan di Kabupaten 

Lamandau. 
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c. Meningkatnya pembangunan hukum yang mampu menjamin 

kepastian hukum dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat. 

d. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam 

memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.  

e. Terwujudnya struktur ekonomi daerah yang kuat berbasis pada 

sektor pertanian yang didukung oleh sektor industri manufaktur yang 

handal meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. 

f.    Meningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat Kabupaten 

Lamandau secara riil melalui pengembangan usaha kecil menengah 

dan koperasi. 

g. Tersedianya lapangan kerja dan berkurangnya angka pengangguran. 

h. Meningkatnya pemerataan pembangunan untuk mengurangi 

kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat di  seluruh 

masyarakat Kabupaten Lamandau. 

 

5. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih (good government 

and clean governance); 

a. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan daerah di 

Lamandau yang bertanggungjawab pada tugas dan fungsinya. 

b. Meningkatnya kualitas layanan birokrasi yang mudah, murah dan 

berkualitas. 

c. Memperkuat peran serta masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, 

pemuka masyarakat dan partai politik dalam proses perumusan, 

pembuatan dan pengambilan keputusan atas kebijakan atau 

peraturan daerah. 

d. Menciptakan kerangka kehidupan demokratis dalam berbagai bidang 

kehidupan sehingga perkembangan masyarakat tetap bisa 

dipertahankan dalam kerangka peningkatan taraf kesejahteraan 

masyarakat tanpa meninggalkan potensi dan kemampuan dasarnya.  
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e. Menciptakan dan memperkuat pembangunan hukum yang mampu 

mengayomi, menjamin kepastian dengan tetap memperhatikan rasa 

keadilan masyarakat. 

 

6. Terwujudnya Kabupaten Lamandau yang asri dan lestari; 

a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga pelestarian 

sumber daya alam dan lingkungan hidup.  

b. Terwujudnya fungsi tata guna lahan yang dapat mendukung 

pengembangan wilayah dan pelestarian sumber daya alam dan 

lingkungan hidup. 

c. Terpeliharanya keanekaragaman sumber daya alam untuk 

mendukung pembangunan di Kabupaten Lamandau yang 

berkelanjutan (sustainable development). 

 

4.2  Prioritas Pembangunan 

Berdasarkan isu strategis khususnya dinamika pembangunan di bidang 

ekonomi, sosial dan budaya yang dihadapi tahun 2014, maka tema 

pembangunan tahun 2014 adalah “PENINGKATAN KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN UMUM DAN KETAHANAN 

EKONOMI DAERAH”. Prioritas pembangunan Kabupaten Lamandau Tahun 2014 

adalah sebagai berikut : 

 

Prioritas 1 : Ekonomi 

1. Menurunkan angka kemiskinan dengan cara menaikkan income per kapita 

melalui usaha di berbagai bidang pertanian, perikanan dan perkebunan.  

2. Membina kelompok tani dan koperasi. 

3. Penetapan Kabupaten Lamandau sebagai pusat pengembangan, penelitian 

dan sentra budidaya gaharu. 
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Prioritas 2 : Infrastruktur 

1. Membuka akses jalan desa yang belum terhubung.  

2. Peningkatan jalan menuju ibukota kecamatan. 

3. Pembangunan alun-alun di pusat kota Nanga Bulik. 

4. Pembangunan stadion Kabupaten Lamandau. 

5. Pembangunan terminal AKAP dan bandara. 

6. Peningkatan akses komunikasi di kecamatan. 

7. Peningkatan pembangunan jaringan listrik di seluruh kecamatan. 

Prioritas 3 : Pendidikan 

Meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru serta melanjutkan 

pembangunan Perguruan Tinggi Lamandau. 

Prioritas 4 : Kesehatan 

Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan RSUD, Puskesmas, Pustu dan 

Polindes serta memberantas penyakit menular. 

Prioritas 5 : Pemerintahan 

1. Meningkatkan kapasitas pemerintah. 

2. Melanjutkan reformasi birokrasi. 

3. Pengelolaan anggaran dan pembangunan yang transparan dan bebas dari 

KKN. 

Prioritas 6 : Keamanan dan Ketentraman 

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban 

serta penyelesaian sengketa lahan dan konflik sosial lainnya. 

Prioritas 7 : Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa 

1. Pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik, Gereja GKE Nanga Bulik, Gereja 

Induk Katolik Nanga Bulik. 

2. Meningkatkan persatuan yang kuat antara pemuda lintas agama. 

3. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Lamandau. 
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Prioritas 8 : Pariwisata 

Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata serta menjadikan pariwisata 

sebagai kekuatan inti ekonomi masyarakat Kabupaten Lamandau. 

Prioritas 9 : Olahraga dan kebudayaan 

1. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga. 

2. Pembinaan prestasi olahraga. 

3. Meningkatkan kebudayaan sebagai pendukung perekonomian masyarakat 

di Kabupaten Lamandau. 

 


