
RPJPD Kabupaten Lamandau 
 III - 1 

BAB III 
VISI DAN MISI 

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 
 

 

 Visi adalah pandangan jauh ke depan ke mana suatu daerah akan 

dibawa. Dengan visi yang jelas akan dapat dilihat gambaran masa depan 

yang diinginkan, sehingga Kabupaten Lamandau dapat menjamin 

kelangsungan hidup dan perkembangannya. Agar tidak menjadi impian 

kosong, maka visi haruslah dapat diukur untuk dapat diketahui tingkat 

keberhasilan yang ingin dicapai.  

Berdasarkan kondisi umum, tantangan yang dihadapi dalam 20 

tahun mendatang, serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang 

dimiliki Kabupaten Lamandau saat ini, visi dan misi pembangunan jangka 

panjang Kabupaten Lamandau tahun 2005 – 2025 adalah  : 

 

Kabupaten Lamandau yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis 

Budaya. 

   

 Maju berarti suatu kondisi yang lebih baik dibanding keadaan 

sebelumnya. Kemajuan bermakna proses yang berlangsung secara terus-

menerus dan berkelanjutan untuk mengejar ketertinggalan dan menuju 

tahapan yang lebih baik. Kabupaten Lamandau yang maju adalah harapan 

yang ingin dicapai oleh seluruh rakyat dan pemerintah secara bersama-

sama,  kemajuan di berbagai bidang kehidupan mulai dari ekonomi hingga 

bidang sosial kemasyarakatan. 

 Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari beberapa ukuran. Dari 

indikator sosial, tingkat kemajuan ditandai dengan tingginya kualitas 

sumber daya manusianya. Kualitas ini menyangkut mutu kepribadian 

hingga tingkat pendidikannya. Kemajuan juga dapat dilihat dari derajat 

kesehatan masyarakat. Daerah yang maju ditandai dengan angka 

harapan hidup yang tinggi, kualitas layanan sosial yang lebih baik, dan laju 

pertumbuhan penduduk yang kecil terkendali.   
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Kemajuan di bidang ekonomi ditandai dengan membaiknya tingkat 

pendapatan dan pembagiannya. Kemajuan ekonomi akan membentuk 

kemampuan daya saing yang tinggi serta keunggulan komparatif 

dibanding daerah lain. Kemajuan di berbagai bidang tersebut pada 

gilirannya akan membangun kemandirian yang tangguh. 

 Kemandirian juga merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh 

Kabupaten Lamandau. Mandiri berarti memiliki eksistensi dengan 

mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Dengan kemandirian, 

suatu daerah akan dapat menentukan sikap dan nasibnya sendiri sesuai 

yang diinginkan. Dengan bermodal kemandirian, Kabupatean Lamandau 

dapat mewujudkan kehidupan yang sejajar dan berdiri sederajat dengan 

daerah-daerah lain. Salah satu tiang penyangga kemandirian adalah 

tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu 

mengolah potensi sumber daya alam yang dimiliki, tersedianya pribadi-

pribadi yang berdaya tahan dan berdaya saing tinggi. Modal dasar seperti 

ini akan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain. Namun 

demikian kemandirian bukanlah dalam arti menutup diri dari pengaruh 

luar. Di era kesejagatan di mana saling ketergantungan sudah tidak 

terelakkan seperti sekarang ini,  kemandirian hendaknya diartikan sebagai 

sikap proaktif terhadap perubahan keadaan. Dengan demikian mandiri 

juga berarti mempunyai posisi tawar yang memadai sehingga menjadi 

subjek diperhitungkan pihak lain tatkala hendak menjalin sebuah kerja 

sama.   

 Sejahtera adalah terpenuhinya kebutuhan hidup. Di masa yang 

akan datang masyarakat Kabupaten Lamandau diharapkan akan 

mengalami kecukupan hidup baik sandang, pangan, dan papan hingga 

kebutuhan lainnya. Kesejahteraan hidup tidak hanya terpenuhinya 

kebutuhan ekonomi sebab sejahtera melingkupi aspek pisik dan psikis. 

Maka kesejahteraan yang ingin dicapai juga meliputi terpenuhinya rasa 

keadilan, perlakuan yang sama di depan hukum, kebebasan berpartisipasi 

politik, hingga kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup. 
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Sejahtera juga berarti terpenuhinya rasa aman, terciptanya kerukunan 

antarumat beragama, dan tercukupinya kebutuhan rohani lainnya. 

 Kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan yang terarah harus 

mempunyai landasan yang kokoh dan jelas. Salah satu dasar pijak yang 

kuat untuk membangun Kabupaten Lamandau ke depan adalah 

kebudayaan daerah sendiri. Impian boleh terbang tinggi mengangkasa 

tetapi kaki hendaknya tetap berpijak pada bumi. Kebudayaan yang 

dijadikan landasan pembangunan itu meliputi sistem nilai-nilai yang 

bersumber dari agama dan keyakinan masyarakat setempat, kearifan 

lokal, adat-istiadat, hingga karakter dan jati diri yang dimiliki.  Namun 

pembangunan berbasis budaya yang dimaksud bukan terbatas pada 

potensi internal yang telah dimiliki komunitas masyarakat semenjak 

dahulu, sebab kebudayaan adalah konsep yang dinamis dan luas. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai bagian dari hasil 

budaya modern, juga menjadi dasar pijak pembangunan Kabupaten 

Lamandau.  

Untuk mewujudkan visi tersebut maka akan ditempuh melalui misi 

pembangunan jangka panjang Kabupaten Lamandau sebagai berikut: 

1. Mewujudkan masyarakat Lamandau yang bermoral, berbudaya 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah membangun 

karakter dan jati diri masyarakat yang kuat yaitu terbentuknya pribadi 

yang taat menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, 

berbudi pekerti luhur, mempunyai toleransi tinggi, memiliki 

kesetiakawanan sosial, dan gemar bergotong royong. Pembangunan 

juga diarahkan untuk tetap memperhatikan dan memelihara nilai-nilai 

budaya yang dipegang teguh masyarakat Lamandau. 

2. Mewujudkan masyarakat Lamandau yang berkualitas melalui 

pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi adalah mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat 

melalui peningkatan kualitas pendidikan, kemudahan akses layanan 

kesehatan, serta peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 
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3. Mewujudkan Kabupaten Lamandau sebagai pusat pertumbuhan 

ekonomi regional adalah mempercepat pembangunan daerah 

dengan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana, infrastruktur 

transportasi, energi dan sarana pendukung kegiatan ekonomi lainnya. 

Sasaran percepatan pembangunan ini adalah demi membangun  

kemajuan dan kesejahteraan masyarakat semaksimal mungkin. 

4. Mewujudkan masyarakat Lamandau yang adil dan sejahtera 

adalah meningkatkan pembangunan dengan memperhatikan 

pemerataan, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, dan 

terbukanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk 

meningkatkan taraf hidupnya.   

5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih adalah 

meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan dan aparatur penegak 

hukum agar lebih profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, dan  

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam 

rangka mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik dan 

bersih.   

6. Mewujudkan Kabupaten Lamandau yang asri dan lestari adalah 

melaksanakan pembangunan dengan tetap keseimbangan alam dan 

tata guna lahan, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, 

terprogram dan berkelanjutan, memberikan keindahan dan 

kenyamanan hidup, serta kelestarian lingkungan.  


