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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan 

pada model perencanaan pembangunan di Indonesia. Model 

perencanaan pembangunan menurut kedua undang-undang ini 

berbeda dengan model perencanaan pembangunan sebelumnya, 

yang menggunakan pendekatan konvensional, teknis dan analitis. 

Kini perencanaan  pembangunan menggunakan pendekatan yang  

lebih komprehensif yaitu dengan menggunakan pendekatan politis, 

teknokratik, partisipatif, top down dan buttom-up.  

Perencanaan pembangunan dengan pendekatan baru ini 

difokuskan untuk menjaga agar keluaran dari semua kegiatan 

pembangunan mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan 

baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang 

telah disepakati sebelumnya oleh keseluruhan stakeholder. 

Penyempurnaan mendasar lainnya meliputi penyempurnaan 

sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran nasional baik  

aspek proses, mekanisme, maupun tahapan pelaksanaan 

musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah.  Dengan 

penyempurnaan 2 (dua) fungsi vital dalam penyelenggaraan 

pemerintahan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan potensi 

daerah demi terwujudnya kemakmuran masyarakat. 

Kabupaten Lamandau sebagai kabupaten baru hasil pemekaran 

wilayah memiliki peluang kesejarahan yang kondusif dan integratif 

untuk merancang sejak awal dan menentukan langkah jangka 
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panjang pembangunannya untuk mewujudkan  pembangunan yang 

memihak dan menyejahterakan masyarakat.  

Perwujudan dari berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, maka langkah awal dan penting yang dilakukan adalah 

menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka 

panjang yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Kabupaten Lamandau. 

Amanat pada Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Daerah merupakan perumusan visi, misi dan program pembangunan 

jangka panjang yang akan menjadi pedoman dan referensi bagi 

perencanaan pembangunan lainnya dalam skala lebih mikro.  RPJP 

ini akan menjadi acuan bagi penyusunan RPJM yang merupakan 

penjabaran dari visi, misi dan kebijakan Kepala Daerah, Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai landasan 

penyusunan APBD per tahun dan berbagai perencanaan 

pembangunan lainnya di Kabupaten Lamandau selama 20 tahun ke 

depan. 

Penyusunan RPJP Kabupaten Lamandau berpedoman pada 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan RPJP 

Propinsi Kalimantan Tengah yang memuat  deskripsi tentang kondisi 

umum Kabupaten Lamandau, potensi pembangunan dan faktor 

strategis yang dapat dikembangkan, penyusunan visi dan misi 

pembangunan 2005-2025 di Kabupaten Lamandau serta Arah 

pembangunan jangka panjang Kabupaten Lamandau. 

RPJP Kabupaten Lamandau disusun secara komprehensif 

berawal penyerapan aspirasi masyarakat dan memperhatikan kondisi 

eksisting sebagai perwujudan dari pola bottom up planning dan 
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mengacu kepada kebijakan makro nasional (RPJPN) maupun 

regional Kalimantan Tengah (RPJP Propinsi Kalimantan Tengah) 

sebagai top-down planning. Dengan demikian diharapkan 

pelaksanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan dapat 

dilakukan secara terpadu dan sinergis demi kesejahteraan dan 

kemakmuran seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lamandau.  

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya RPJPD Kabupaten Lamandau adalah untuk 

menjadi pedoman perencanaan dalam pelaksanaan pemerintahan 

dan pembangunan. Selain itu juga sebagai landasan bagi para 

penyelenggara pemerintahan dan para pelaku pembangunan 

(stakeholders) dalam menyusun visi, misi dan arah kebijakan 

pembangunan yang ingin dicapainya. 

Tujuan umum disusunnya RPJPD Kabupaten Lamandau agar 

pemerintah Kabupaten Lamandau memiliki perencanaan 

pembangunan jangka panjang yang komprehensif, integralistik, dan 

strategis sebagai pedoman dan acuan dalam perumusan dokumen 

perencanaan operasional lainnya seperti Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra SKPD, Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana operasional pembangunan 

lainnya.  

Secara khusus RPJP ini bertujuan  untuk : 

1. Mendeskripsikan kondisi eksisting hasil-hasil pembangunan yang 

telah dicapai dan proyeksi terhadap berbagai kecenderungan 

(trend) tentang tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap 

pemerintahan dan pembangunan melalui penetapan tujuan dan 

target pembangunan untuk jangka panjang 

2. Mensinkronkan berbagai kepentingan, kebutuhan dan harapan 

dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam pembangunan 
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(stakeholders) ke dalam suatu visi dan misi Pemerintah 

Kabupaten Lamandau. 

3. Memberikan arahan yang lebih fokus dan sistematis melalui 

berbagai strategi pembangunan dan penetapan arah kebijakan 

pemerintahan dan pembangunan. 

 

1.3 Landasan Penyusunan  

Landasan penyusunan RPJPD Kabupaten Lamandau ini adalah 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi antara lain: 

1. Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia 

Masa Depan. 

2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara. 

4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. 

5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

6. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

7. Undang Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJP Nasional. 

8. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. 12 Tentang 

RPJPD Propinsi Kalimantan Tengah. 

 

1.4 Sistimatika 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025, disusun dengan 

sistimatika sebagai berikut: 

Bab I      : Pendahuluan. 

                         Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan, maksud 

dan tujuan, serta landasan hukum penyusunan. 
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Bab II     : Kondisi Umum.  

Bab ini berisi tentang gambaran tentang karakteristik 

Kabupaten Lamandau dari berbagai aspek antara lain 

aspek geografi, demografi, ekonomi, sosial budaya, sarana 

dan prasarana serta pemerintahan dan lain-lain. Selain 

karakteristik umum, dalam bab ini juga berisi tantangan 

dan modal dasar yang dimiliki Kabupaten Lamandau. 

Bab III    : Visi dan Misi Pembangunan  Kabupaten Lamandau. 

Bab ini berisi tentang visi dan misi pembangunan 

Kabupaten Lamandau, yaitu kondisi yang diinginkan dalam 

jangka panjang serta upaya-upaya  yang harus dilakukan 

untuk mencapai keinginan tersebut.  

Bab IV :  Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka     

Panjang Kabupaten Lamandau.    

Bab ini berisi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam 

jangka panjang, program-program untuk mencapai sasaran 

yang diinginkan serta prioritas program yang dilakukan 

pada masing-masing tahapan pembangunan jangka 

menengah. 

Bab V    : Penutup. 

 


