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BAB IV 
ARAH TAHAPAN DAN PRIORITAS  

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 
 

 

Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi  Kabupaten 

Lamandau yang tertuang pada Bab III, maka Pembangunan Kabupaten 

Lamandau diarahkan untuk pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai 

berikut: 

1. Terwujudnya  masyarakat Lamandau yang bermoral, berbudaya 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ditandai: 

1. Meningkatkan ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah 

sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing. 

2. Meningkatnya toleransi antar umat beragama dalam menjalankan 

peribadatan.   

3. Meningkatnya rasa kesetiakawanan sosial, budaya gotong royong 

dan saling menghormati antar anggota masyarakat.  

4. Berkembangnya budaya produktif dalam kehidupan bermasyarakat. 

5. Terpeliharanya nilai-nilai kearifan lokal dalam pelaksanaan 

pembangunan 

6. Terciptanya masyarakat yang mandiri dalam proses pembangunan. 

 

2. Terwujudnya masyarakat Lamandau yang berkualitas melalui 

pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, yang ditandai: 

1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai 

cerminan kesejahteraan masyarakat. 

2. Terciptanya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan 

pendidikan yang berkualitas untuk mendukung tuntasnya program 

pendidikan dasar dan lanjutan. 

3. Terciptanya pemerataan dan kemudahan akses masyarakat 

terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk mendukung 

peningkatan derajad kesehatan masyarakat.  
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4. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penguasaan dan 

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

5. Makin meningkatnya keberdayaan dan partisipasi kaum  

perempuan, anak dan  remaja dalam pembangunan. 

 

3. Terwujudnya Kabupaten Lamandau sebagai pusat pertumbuhan 

ekonomi regional, yang ditandai: 

1. Tersedianya  fasilitas sarana & prasarana perkotaan  yang dapat 

mendukung pengembangan perekonomian daerah. 

2. Terbentuknya sarana dan prasarana  transportasi dan komunikasi 

yang terintegrasi antara Kabupaten Lamandau dengan wilayah 

disekitarnya.  

3. Terpenuhi pasokan energi secara efektif dan efisien serta dapat 

menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat di Kabupaten 

Lamandau dan sekitarnya. 

4. Tersedianya fasilitas lembaga ekonomi yang memadai sebagai  

penunjang kegiatan ekonomi masyarakat Lamandau dan 

sekitarnya. 

 

4. Terwujudnya masyarakat Lamandau yang adil dan sejahtera, yang 

ditandai: 

1. Meningkatnya kesadaran hukum  dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. 

2. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam 

mewujudkan kestabilan politik dan keamanan di Kabupaten 

Lamandau. 

3. Meningkatnya pembangunan hukum yang mampu menjamin 

kepastian hukum dengan memperhatikan rasa keadilan 

masyarakat. 

4. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam 

memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.  
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5. Terwujudnya struktur ekonomi daerah yang kuat berbasis pada 

sektor pertanian yang didukung oleh sektor industri manufaktur 

yang handal meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. 

6. Meningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat 

Kabupaten Lamandau secara riil melalui pengembangan usaha 

kecil menengah dan koperasi. 

7. Tersedianya lapangan kerja dan berkurangnya angka 

pengangguran. 

8. 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), yang ditandai: 

1. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan daerah di 

Lamandau yang bertanggungjawab pada tugas dan fungsinya. 

2. Meningkatnya kualitas layanan birokrasi yang mudah, murah dan 

berkualitas. 

3. Memperkuat peran serta masyarakat, lembaga swadaya 

masyarakat, pemuka masyarakat dan partai politik dalam proses 

perumusan, pembuatan dan pengambilan keputusan atas 

kebijakan atau peraturan daerah. 

4. 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.  

5. Menciptakan dan memperkuat pembangunan hukum yang mampu 

mengayomi, menjamin kepastian dengan tetap memperhatikan 

rasa keadilan masyarakat. 
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6. Terwujudnya Kabupaten Lamandau yang asri dan lestari, yang 

ditandai: 

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga pelestarian 

sumber daya alam dan lingkungan hidup.  

2. Terwujudnya fungsi tata guna lahan yang dapat mendukung 

pengembangan wilayah dan pelestarian sumber daya alam dan 

lingkungan hidup. 

3. Terpeliharanya keanekaragaman sumber daya alam untuk 

mendukung pembangunan di Kabupaten Lamandau yang 

berkelanjutan (sustainable development). 

 

4.1  ARAH PEMBANGUNAN 

4.1.1 Mewujudkan masyarakat yang bermoral, berbudaya, dan             

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

Terwujudnya masyarakat yang bermoral, berbudaya, dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah kondisi yang 

didambakan, sebab dengan kondisi dasar yang kondusif seperti 

ini dapat dikembangkan berbagai program pembangunan di 

segala bidang. Dengan sumber daya manusia yang berkarakter 

kuat akan mempercepat kemajuan sebuah daerah. Suasana 

kehidupan yang penuh tenggang rasa dan terpeliharanya nilai-

nilai kearifan lokal akan memberi arah terwujudnya identitas 

nasional. 

1. Pembangunan agama diarahkan kepada pembentukan 

pribadi yang kuat dan berbudi pekerti yang luhur di samping 

ketaatan menjalankan ajaran agama/kepercayaan masing-

masing.  

2. Terus dikembangkan kesadaran tinggi atas 

keanekaragaman agama, nilai-nilai yang berkembang di 

masyarakat demi terwujudnya solidaritas, saling 

menenggang dan menghormati antarpemeluk agama dan 

kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.  
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3. Pembangunan kebudayaan diarahkan kepada 

pengembangan budaya gotong royong, sikap 

mengutamakan kepentingan umum, tanggap dan memiliki 

kepedulian sosial yang tinggi terhadap problem sosial yang 

ada di sekitarnya. 

4. Pengembangan budaya produktif diarahkan kepada 

meningkatnya kemampuan masyarakat Lamandau mampu 

mengelola sumber daya alam yang dimiliki untuk 

meningkatkan kemakmuran bersama. Etos kerja keras dan 

penghargaan terhadap proses dan kinerja harus  mendapat 

penghargaan yang tinggi. Budaya produktif dan 

penghargaan terhadap etos kerja keras ini dikembangkan 

sebagai budaya tanding (counter cultur) dari budaya 

konsumtif dan budaya instan (mau serba mudah), yang 

makin meraja lela dalam kehidupan dewasa ini. 

5. Menumbuhkan budaya enterpreneurshiip untuk menghadapi 

persaingan regional, nasional, dan internasional. 

6. Pemantapan jati diri diarahkan pada terwujudkan karakter 

masyarakat Lamandau yang tetap memelihara nilai-nilai 

kebenaran dan kebijakan lama tetapi terbuka dengan 

perubahan zaman dan responsif terhadap modernitas. 

7. Peningkatan kemandirian masyarakat dilakukan dengan 

menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses  

pembangunan menuju kemajuan.                 

     

4.1.2 Mewujudkan masyarakat Lamandau yang berkualitas 

melalui pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Pembangunan Kabupaten Lamandatu di masa 

mendatang tidak boleh hanya mengandalkan kekayaan sumber 

daya alam. Secara bertahap potensi itu harus diimbangi dengan 

menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber 
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daya alam tanpa kemampuan manusia yang mengelola hanya 

akan menjadi keunggulan yang tidak memberi manfaat 

maksimal bagi masyarakat setempat. Masyarakat yang 

berkualitas akan dapat menjawab tantangan global ke depan 

dan proaktif menangkap peluang yang ada.   

1. Pembangunan sumber daya manusia diarahkan kepada 

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang antara lain 

ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).  

2. Pembangunan pendidikan diarahkan pada penyediaan 

pendidikan dasar dan lanjutan yang merata di setiap 

kawasan, bermutu dan terjangkau disertai dengan 

pembebasan biaya pendidikan juga menjadi arah 

pembangunan pendidikan. Pendidikan juga diarahkan 

kepada pengembangan potensi, kecerdasan, dan kreativitas 

yang dimiliki setiap peserta didik. Pengembangan pendidikan 

kejuruan dibuat kontekstual dengan situasi dan karakteristik 

Kabupaten Lamandau.  

3. Pembangunan kesehatan diarahkan pemerataan layanan 

kesehatan dan kemudahan akses masyarakat terhadap 

kesehatan. Di samping itu juga meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya menjalankan budaya hidup 

bersih dan sehat serta berani meninggalkan berbagai 

kebiasaan dan tradisi yang merugikan kesehatan. 

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan 

mutu layanan, kelengkapan sarana prasarana, dan 

pemberdayaan masyarakat.  

4. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan 

untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan dasar 

maupun terapan, dan pemanfaatan teknologi tepat guna 

untuk kesejahteraan masyarakat, kemandirian, dan daya 

saing. Pembangunan iptek diarahkan untuk mendukung 
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ketahanan pangan dan penyediaan energi yang terbarukan, 

penyediaan teknologi transportasi, kesehatan, informasi dan 

komunikasi sesuai dengan karakteristik dan potensi 

Kabupaten Lamandau. 

5. Pemberdayaan perempuan, anak, dan remaja diarahkan 

kepada peningkatan peran keluarga bahagia sejahtera guna 

peningkatan  kualitas hidup perempuan, perlindungan atas 

hak-hak anak, dan pembinaan generasi muda, penurunan 

jumlah kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap 

perempuan dan anak (trafficking, abuse child) .    

 

4.1.3 Mewujudkan Kabupaten Lamandau sebagai pusat 

pertumbuhan ekonomi regional. 

1. Pembangunan sarana dan prasarana kota diarahkan pada 

pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang 

berkembangnya kegiatan industri, perdagangan dan jasa, 

sehingga Kabupaten Lamandau menjadi pusat kegiatan 

ekonomi bagi wilayah sekitarnya. Untuk kepentingan 

tersebut Pemerintah Kabupaten perlu merumuskan dan 

mengeluarkan kebijakan yang dapat mendorong pihak 

swasta (investor) tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten 

Lamandau, khususnya pada sektor industri, perdagangan 

dan jasa. 

2. Peranan pemerintah Kabupaten Lamandau dalam 

penyediaan sarana dan prasarana perkotaan lebih 

ditekankan pada penyediaan sarana-prasarana yang bersifat  

non komersial (public utility) agar tidak membebani  pihak 

swasta, yang berkonsentrasi pada penyediaan infrastruktur 

yang bersifat komersial.  

3. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi  diarahkan 

agar dapat mendorong pengembangan wilayah-wilayah baru 

sebagai pusat pertumbuhan (growth Pole) serta dapat 
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membuka isolasi wilayah-wilayah pedesaan dan wilayah 

terpencil, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi 

antar wilayah. Pembangunan sarana dan prasarana 

transportasi juga diarahkan untuk memperlancar arus 

pergerakan barang dan penumpang dari Kabupaten 

Lamandau menuju Kabupaten/Kota lain disekitarnya. 

Kemudahan akses transportasi yang didukung dengan 

penyediaan infrastruktur ekonomi yang memadai, diarahkan 

agar arus lalu lintas barang dan penumpang menjadi lebih 

lancar dan ramai, sehingga kegiatan perekonomian di 

Kabupaten Lamandau akan berkembang dengan pesat.  

4. Pembangunan infrastruktur transportasi diarahkan kepada 

pelayanan transportasi yang efisien dan efektif serta 

terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Pembangunan/pengembangan  prasarana jalan dan sarana 

angkutan darat yang menghubungkan antar wilayah menjadi 

alternatif pelayanan sistem transportasi yang penting selain 

sarana tranportasi air yang sudah berkembang selama ini. 

Sarana transportasi darat lebih efisen dan efektif 

dibandingakan transportasi lain di wilayah pedalaman. 

Sarana transportasi darat umumnya mempunyai kapasitas 

lebih banyak dan waktu tempuh lebih cepat jika didukung 

prasarana jalan yang memadai, sehingga biaya operasional 

lebih murah dan efisien. Untuk mendorong berkembangnya 

sarana transportasi darat, peran pemerintah diarahkan pada 

penyediaan infrastruktur jalan, sedangkan penyediaan 

armadanya dapat diserahkan kepada pihak swasta 

(investor). 

5. Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi diarahkan 

untuk mendorong terciptanya kemudahan akses informasi di 

seluruh wilayah Kabupaten Lamandau. Pembangunan 

infrastruktur komunikasi diarahkan pada pengembangan 
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komunikasi berbasis teknologi informasi, baik sarana 

komunikasi media cetak, media elektronik maupun media 

selluler.  

6. Pembangunan infrastruktur energi diarahkan pada 

penyediaan energi listrik yang handal dan berkelanjutan agar 

dapat menunjang pembangunan ekonomi masyarakat 

melalui kesempatan kerja dan berusaha, pengembangan 

sumberdaya manusia, peningkatan kesejahteraan (taraf 

hidup) dan perbaikan lingkungan. 

7. Pembangunan sarana dan prasarana energi diarahkan pada 

pengembangan sumber daya energi yang dapat menjangkau 

seluruh wilayah dan lapisan masyarakat di Kabupaten 

Lamandau dan sekitarnya. Untuk meningkatkan pelayanan 

terhadap penyediaan energi tersebut dilakukan melalui 

berbagai alternatif penyediaan energi antara lain:  

a. Mendorong kepada PLN untuk meningkatkan kapasitas 

pasokan energi listrik yang ada agar dapat meningkatkan 

jumlah pelanggan dan luas areal pelayanannya. 

b. Untuk mengatasi persoalan sebaran penduduk pada 

wilayah yang terpencil dilakukan dengan 

mengembangkan sumber energi dalam skala lokal 

dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di 

lingkungan masyarakat seperti listrik tenaga air 

(mikrohidro).  

c. Diversifikasi pengembangan sumber energi dilakukan 

untuk memperoleh efisiensi dan efektivitas serta 

kelestariannya.  

8. Pengembangan infrastruktur keuangan diarahkan untuk 

mendukung daya saing perekonomian Kabupaten 

Lamandau baik di tingkat regional, nasional maupun global. 

Dengan dukungan infrastruktur keuangan yang handal 
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mampu memperkuat ketahanan ekonomi Kabupaten 

Lamandau.  

9. Pengembangan infrastruktur perdagangan diarahkan agar 

dapat memperkokoh dan memperlancar sistem distribusi 

barang, terutama komoditas pertanian, dari daerah penghasil 

(produsen) ke daerah pengguna (konsumen), sehingga 

dapat memberikan nilai tambah terhadap barang-barang 

tersebut di tingkat produsen (masyarakat penghasil) yang 

sebagian besar berada di wilayah pedesaan. Selain itu, 

pengembangan infrastruktur perdagangan juga diarahkan 

agar dapat memperlancar arus barang dari Kabupaten 

Lamandau ke wilayah sekitarnya atau sebaliknya. 

10. Pengembangan lembaga Usaha Kecil, Menengah dan 

Koperasi diarahkan pada penyediaan barang dan jasa 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga produk-

produk yang dihasilkan mudah terserap oleh pasar. Untuk 

meningkatkan daya saing hasil produksi UKM dan Koperasi  

perlu peningkatan kompetensi melalui peningkatan 

produktivitas dan kapabilitas para pelaku usaha UKM dan 

Koperasi. Penguatan dan pelatihan kewirausahaan serta 

pengembangan IPTEK,  khususnya Teknologi Tepat Guna,  

juga diperlukan untuk mendorong agar UKM dan Koperasi 

dapat berkembang dan bersaing dengan perusahaan besar.  

11. Pengembangan Usaha Mikro diarahkan untuk memperkuat 

Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (KUEP) yang ada dalam 

masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan pendapatan keluarga/masyarakat serta sebagai 

pendorong pengembangan ekonomi lokal.        

 

4.1.4 Mewujudkan masyarakat Lamandau yang adil dan sejahtera 

Pada dasarnya seluruh potensi kekayaan yang dimiliki 

daerah Kabupaten Lamandau haruslah diarahkan untuk 
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meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh 

masyarakatnya bukan orang per orang atau kelompok tertentu 

semata. Demikian pula pembangunan yang merata dan dapat 

dinikmati oleh seluruh warga masyarakat tanpa kecuali akan 

meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas kehidupan 

secara menyeluruh. Pada gilirannya ini akan menciptakan 

situasi hubungan antar warga masyarakat dan pemerintah 

menjadi lebih baik, partisipasi aktif dalam pembangunan akan 

meningkat, menghilangkan kemiskinan, mengurangi gangguan 

keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial.  

1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum 

diarahkan untuk menunjang pengembangan kegiatan 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, ada kepastian 

dan penegakan keadilan di tengah masyarakat. 

2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum 

diarahkan untuk meningkatkan kontrol dan legitimasi 

terhadap pemerintah dan praktek-praktek pemerintahannya.  

3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum 

diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum dan rasa 

keadilan dalam berinteraksi sesama masyarakat. 

4. Peningkatan partisipasi politik diarahkan untuk 

memantapkan kelembagaan politik masyarakat dalam 

berpartisipasi terhadap pelaksanaan pemerintahan, baik di 

tingkat lokal, regional, maupun nasional. 

5. Peningkatan partisipasi politik diarahkan untuk memperkuat 

legitimasi politik dalam mewujudkan kestabilitan politik dan 

keamanan di Kabupaten Lamandau. 

6. Peningkatan partisipasi masyarakat diarahkan untuk 

menciptakan iklim politik yang kondusif dan demokratis 

dalam interaksi diantara sesama warga negara. 
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7. Pembangunan hukum diarahkan untuk meningkatkan 

kepastian hukum dan meningkatkan penegakan hukum (law 

enforcement). 

8. Peningkatan pembangunan hukum diarahkan untuk 

memberikan jaminan keadilan terhadap seluruh masyarakat 

Kabupaten Lamandau yang memiliki kedudukan yang sama 

dihadapan hukum 

9. Peningkatan pembangunan hukum diarahkan untuk 

memberikan jaminan terhadap upaya-upaya pemberantasan 

korupsi, kolusi dan nepotisme. 

10. Pembangunan pangan diarahkan untuk mewujudkan 

swasembada pangan melalui pembangunan pertanian 

tanaman pangan dengan mengubah pola ladang berpindah 

menjadi pertanian dengan ladang tetap yang didukung 

sarana prasarana irigasi teknis yang memadai. 

11. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat 

dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro sebagai 

upaya pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, 

terutama pada kelompok masyarakat yang berpendapatan 

rendah, yang dilakukan melalui: peningkatan kapasitas 

usaha, peningkatan keterampilan pengelolaan usaha, 

peningkatan kemampuan akses pengelola usaha mikro. 

12. Peningkatan perlindungan terhadap kelompok masyarakat 

yang kurang beruntung dilakukan melalui penguatan 

lembaga jaminan sosial yang didukung pendanaan yang 

memadai serta dukungan peraturan perundangan. 

13. Kebijakan pembangunan wilayah diarahkan pada 

pengembangan wilayah terpencil  agar dapat tumbuh dan 

berkembang lebih cepat untuk  mengejar ketertinggalannya 

dengan wilayah-wilayah lain. Pendekatan pengembangan 

wilayah terpencil dilakukan dengan memperkuat keterkaitan 
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aktivitas ekonomi dengan wilayah-wilayah pertumbuhan 

dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi.  

14. Pembangunan wilayah-wilayah strategis dan wilayah 

pertumbuhan diarahkan untuk mendorong 

berkembangannya wilayah-wilayah terpencil disekitarnya 

dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang 

sinergis dan terintegrasi. Penekanan pembangunan antar 

wilayah diarahkan pada keterkaitan mata rantai aktivitas 

ekonomi antar wilayah sehingga dapat memperlancar 

kegiatan produksi, distribusi serta pemasaran hasil-hasil 

produksi. 

15. Pembangunan dan pengembangan wilayah strategis dan 

cepat tumbuh diarahkan kepada terwujudnya pusat-pusat 

pertumbuhan bagi kawasan di sekitarnya. Dalam waktu 

bersamaan dapat direduksi persoalan psikologis bagi 

wilayah yang merasa terpencil dan kurang diperhatikan. 

Mendorong masyarakat tetap memiliki semangat untuk 

bekerja keras membangun dirinya dan lingkungan 

sekitarnya.  

16. Peningkatan keterkaitan aktivitas ekonomi di wilayah 

perkotaan dengan aktivitas ekonomi di wilayah pedesaan 

untuk menciptakan hubungan yang sinergis antara wilayah 

pedesaan dan perkotaan, sehingga perkembangan  ekonomi 

di perkotaan menjadi pasar potensial bagi pemasaran hasil 

produksi wilayah pedesaan. 

17. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, 

khususnya masyarakat yang kurang beruntung dilakukan 

program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan 

kapasitas dan kapabilitas (pemberdayaan manusia), 

pemberian bantuan modal usaha (pemberdayaan usaha), 

serta pengembangan sarana-prasarana ekonomi 

(pemberdayaan lingkungan). 
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18. Pembangunan wilayah harus difokuskan kepada 

kepentingan masyarakat baik dalam proses perumusan, 

pelaksanaan, maupun orientasi hasilnya. Keberpihakan 

pemerintah terhadap kepentingan masyarakat harus tetap 

ditingkatkan dalam upaya pengembangan dan 

pembangunan wilayah. Konflik-konflik yang muncul akibat 

pembangunan atau pengembangan sebuah kawasan harus 

dicarikan jalan keluar dengan arif bijaksana dengan 

mengacu pada kepentingan masyarakat. 

19. Pengembangan struktur perekonomian diarahkan untuk 

memperkuat sektor pertanian dalam arti luas sebagai motor 

penggerak roda perekonomian dengan dukungan sektor 

industri manufaktur yang efisien,  berdaya saing dan ramah 

lingkungan. 

20. Pembangunan industri diarahkan untuk mendukung 

pengembangan perekonomian Kabupaten Lamandau 

dengan basis ekonomi pada sektor pertanian dalam arti luas. 

Pengembangan industri dititik beratkan pada agro industri, 

yakni jenis-jenis industri yang dapat mengolah hasil-hasil 

pertanian menjadi barang jadi atau setengah jadi untuk 

meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.  

21. Kebijakan investasi diarahkan untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang menitikberatkan sektor 

pertanian dan sektor industri pengolah hasil pertanian 

sebagai basis utama perekonomian di Kabupaten 

Lamandau. Pemerintah sebagai fasilitator, regulator 

sekaligus katalisator berperan menciptakan iklim investasi 

yang kondusif untuk menarik minat investor dalam 

menanamkan modalnya di Kabupaten Lamandau. 

22. Peningkatan daya saing hasil-hasil produksi pertanian dan 

komoditas sektor primer lainnya baik di tingkat pasar lokal, 

nasional maupun internasional dilakukan melalui efisiensi 
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dan modernisasisi sarana produksi pertanian dan sektor 

primer lainnya. 

23. Peningkatan efisiensi dan modernisasi sektor pertanian  

melibatkan partisipasi aktif para petani dan pelaku utama 

sektor primer lainnya. Pengembangan SDM petani dan 

pelaku usaha sektor primer dilakukan untuk meningkatkan 

produktifitas dan kualitas hasil produksi dan kemampuan 

untuk melakukan akses bagi para petani. Peningkatan 

kualitas SDM petani pelaku sektor primer lainnya  didukung 

dengan  revitalisasi kelembagaan pada tingkat operasional. 

24. Pengembangan koperasi diarahkan untuk mendorong 

aktivitas ekonomi pada berbagai sektor, sehingga dapat  

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

25. Peningkatan pendapatan keluarga diarahkan melalui 

pemberdayaan kaum perempuan, pengembangan kegiatan 

usaha  berskala rumah tangga yang sebagian besar dimotori 

oleh kaum perempuan (Ibu rumah tangga).  

26. Pengembangan usaha skala mikro diarahkan untuk 

peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat 

berpendapatan rendah. 

27. Penguatan lembaga kelompok usaha ekonomi produktif 

(KUEP) dalam masyarakat diarahkan sebagai pendorong 

ekonomi lokal. 

28. Penyediaan lapangan usaha bidang pertanian diarahkan 

pada pengembangan agroindustri yang bersifat padat karya 

(labour intensive) sehingga dapat membuka banyak 

kesempatan kerja baru.  

29. Pengembangan agroindustri di wilayah pedesaan perlu 

didukung pengembangan jaringan infrastruktur penunjang 

kegiatan produksi dikawasan pedesaan dengan wilayah 
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perkotaan terdekat untuk menciptakan keterkaitan fisik, 

sosial dan ekonomi antara wilayah pedesaan dan perkotaan, 

serta meningkatkan kemudahan akses masyarakat 

pedesaan terhadap informasi, pasar, teknologi, lembaga 

keuangan serta permodalan.  

30. Peningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam 

diarahkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia pedesaan, sehingga produktivitas sektor pertanian 

yang yang menjadi motor penggerak roda perekonomian di 

wilayah pedesaan meningkat. 

 

4.1.5 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good 

governance and clean government) 

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih 

(good governance and clean government) adalah kondisi yang  

sangat didambakan sejak lama, sebab dengan tata 

pemerintahan yang baik dan bersih maka akan dapat dikikis 

budaya korupsi, penyalahgunaan jabatan, ekonomi biaya tinggi, 

dan stigma birokrasi yang lamban dan berbelit. 

1. Pembangunan aparatur pemerintah daerah yang profesional 

dan bertanggung jawab diarahkan melalui reformasi birokrasi 

yang meliputi aspek struktural dan kultural. Aspek struktural 

menekankan desain birokrasi yang mengedepankan prinsip 

kaya fungsi ramping struktur sehingga bisa tercipta postur 

birokrasi yang lincah, efisien, efektif, terampil, dan tanggap. 

Pembangunan aspek kultural dari birokrasi menekankan 

perubahan pola perilaku para pejabat dan pegawai dari 

mental minta dilayani menjadi melayani, mengubah tradisi 

praktik KKN dalam rekruitmen menjadi merit system, 

penempatan pegawai dan pejabat pada pos atau jabatan 
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atas dasar keahlian dan keterampilan bukan suka atau tidak 

suka (like or dislike). 

2. Peningkatan layanan birokrasi yang mudah, murah dan 

berkualitas akan diarahkan pada membangun iklim 

partisipasi masyarakat yang makin meningkat serta iklim 

investasi swasta yang akan menanamkan modalnya di 

Kabupaten Lamandau. 

3. Peningkatan peran civil society diarahkan kepada 

pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat 

serta pembentukan masyarakat madani yang kuat dalam 

bidang ekonomi dan pendidikan. Di samping itu, peningkatan 

peran masyarakat diarahkan pada penataan fungsi-fungsi 

yang positif dari pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga 

adat dan partai politik untuk membangun kemandirian 

masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial 

yang dapat merusak serta memberdayakan berbagai potensi 

positif masyarakat bagi pembangunan. Upaya untuk 

mendorong perwujudan masyarakat sipil yang kuat perlu 

juga memperhatikan pengaruh pasar dalam kehidupan sosial 

politik nasional agar tidak terjadi ekses-ekses negatif dan 

kesenjangan sosial yang merugikan kehidupan masyarakat. 

4. Penataan proses politik yang diarahkan pada 

pengalokasian/representasi kekuasaan diwujudkan dengan 

cara (a) meningkatkan secara terus-menerus kualitas proses 

dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para 

pejabat politik dan publik serta (b) mewujudkan komitmen 

politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media 

massa serta keleluasaan berserikat, berkumpul dan 

berpendapat setiap warga masyarakat berdasarkan aspirasi 

masing-masing. 

5. Pengembangan budaya politik yang diarahkan pada 

penanaman nilai-nilai demokratis diupayakan melalui (a) 
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penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai 

politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, 

nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai 

toleransi melalui berbagai wacana dan media serta (b) upaya 

mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan 

kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan. 

6. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang 

ditekankan pada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan 

politik dilakukan dengan a) memfungsikan perangkat 

komunikasi massa baik yang dimiliki masyarakat maupun 

pemerintah dan mengisinya dengan berbagai informasi yang 

bermanfaat bagi kemajuan daerah. b) mendorong 

munculnya media massa modern baik cetak maupun 

elektronik agar masyarakat memiliki lebih banyak informasi 

alternatif sehingga masyarakat memiliki wacana yang makin 

kaya yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan masing-

masing individu. c) mendorong dan memanfaatkan teknologi 

informasi yang terus dikembangkan baik oleh pemerintah 

maupun pihak swasta yang terus ekspansif menyediakan 

berbagai jasa informasi yang beragam.  

7. Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya 

sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada 

Pancasila dan Undang Undang Dasar RI 1945 yang 

mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum 

termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, 

perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan 

budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan 

Lamandau yang maju berdasar hukum serta penciptaan 

kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. 
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4.1.6 Mewujudkan Kabupaten Lamandau yang asri dan lestari 

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan 

modal utama pembangunan bagi Kabupaten Lamandau. 

Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya 

sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. 

Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup 

penduduknya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Kabupaten 

Lamandau yang adil, makmur dan sejahtera berbasis budaya 

maka sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola 

secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. 

1. Pendayagunaan sumber daya alam yang terbarukan 

(renewable), harus diarahkan kepada pemanfaatan secara 

rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab. Hasil atau 

pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya 

alam terbarukan diinvestasikan kembali guna 

menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi dan 

pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun 

generasi mendatang.  

Pengelolaan sumber daya alam tidak terbarukan, seperti 

bahan tambang, mineral dan sumber daya energi diarahkan 

untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan 

diperlukan sebagai masukan, baik bahan baku maupun 

bahan bakar, untuk proses produksi yang dapat 

menghasilkan nilai tambah yang optimal. Selain itu, sumber 

daya alam tak terbarukan pemanfaatannya harus seefisien 

mungkin dan menerapkan strategi memperbesar cadangan 

dan diarahkan untuk mendukung proses produksi di dalam 

negeri. 

Pemanfaatan sumber daya energi yang tidak terbarukan, 

seperti minyak dan gas bumi, terutama diarahkan untuk 

memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau masyarakat. 

Seperti industri petrokimia, industri pupuk dalam mendukung 
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sektor pertanian. Keluarannya (output) diarahkan untuk 

dapat dijadikan sebagai modal kumulatif. Hasil atau 

pendapatan yang diperoleh dari kelompok sumber daya 

alam tersebut diarahkan untuk percepatan pertumbuhan 

ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor – sektor lain 

yang produktif, juga untuk upaya reklamasi, konservasi dan 

untuk memperkuat pendanaan dalam pencarian sumber – 

sumber energi alternatif yang menjadi jembatan dari energi 

fosil ke yang terbarukan, seperti energi yang memanfaatkan 

nuklir dan panas bumi dan atau bahan subtitusi yang 

terbarukan dan atau bahan subtitusi seperti biomassa, 

biogas, mikrohidro, energi matahari, arus laut, panas bumi 

(geothermal), dan tenaga angin yang ramah lingkungan.  

Pengembangan sumber – sumber energi alternatif itu 

disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap 

mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Di samping itu 

pengembangan energi juga mempertimbangkan harga 

energi yang memperhitungkan biaya produksi, 

menginternalisasikan biaya lingkungan, serta 

mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. 

Dengan demikian pengembangan energi terus diarahkan 

kepada keragaman energi dan konservasi energi dengan 

memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.  

2. Penyediaan energi diarahkan untuk menjamin energi dalam 

waktu yang terukur antara tingkat ketersediaan sumber – 

sumber energi dan tingkat kebutuhan masyarakat. 

Perkembangan Kabupaten Lamandau terutama di sektor 

ekonomi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan 

penggunaan energi yang harus disediakan dengan seefisien 

mungkin oleh pemerintah dan secara perlahan harus bisa 

melibatkan masyarakat dalam penyediaannya.  
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3. Pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk menjamin 

keberlanjutan daya dukungnya sebagai alat transportasi, 

pemenuhan kebutuhan irigasi, kebutuhan hidup sehari-hari 

dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air 

dan keberadaan air tanah, mewujudkan keseimbangan 

antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan demand 

management yang ditujukan untuk meningkatkan efektifitas 

dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan 

supply management yang ditujukan untuk meningkatkan 

kapasitas dan keandalan pasokan air, serta memperkokoh 

kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan 

keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. 

4. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 

dilakukan dengan menerapkan prinsip–prinsip pembangunan 

yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. 

Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa 

lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak 

mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran 

lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan 

hidup diprioritaskan pada upaya peningkatan daya dukung 

lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. 

5. Kebijakan pengeloaan sumber daya alam perlu didukung 

oleh peningkatan kelembagaan pengelola sumber daya alam 

dan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan yang 

adil dan tegas serta sistem politik yang kredibel dalam 

mengendalikan konflik, peningkatan sumber daya manusia 

yang berkualitas, perluasan penerapan etika lingkungan, 

serta perkembangan asimilasi sosial budaya yang semakin 

mantap sehingga lingkungan dapat memberikan 

kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan. Selanjutnya, 

cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan 

etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasi ke 
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dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dengan cara 

menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan 

sehari–hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta 

pendidikan formal pada semua tingkatan. 

6. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai 

lingkungan hidup diarahkan terutama bagi generasi muda 

sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas 

dan peduli terhadap isu sumber daya alam dan lingkungan 

hidup. Dengan demikian, pada masa yang akan datang 

mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi 

penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam 

kehidupan sehari – hari.  

 

4.2   TAHAPAN DAN  SKALA  PRIORITAS  

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di 

atas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan  

skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana 

pembangunan jangka menengah (RPJM). Tahapan dan skala 

prioritas yang ditetapkan mencerminkan tingkat urgensi masalah 

yang hendak ditangani, namun bukan berarti mengabaikan 

permasalahan yang lain. Oleh karena itu tekanan skala prioritas 

dalam setiap tahapan dapat berbeda, tetapi semua itu tetap 

berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka 

mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 17  Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025 

dijelaskan bahwa kurun waktu RPJP Daerah harus sesuai dengan 

kurun waktu RPJP Nasional. Periodisasi RPJM Daerah tidak harus 

sesuai dengan RPJM Nasional karena sesuai Undang-Undang harus 

menyesuaikan dengan Pemilihan Kepala Daerah yang waktunya 

tidak selalu sama dengan Pemilihan Presiden. Mengingat masa 

Jabatan Bupati Lamandau sekarang berakhir pada pertengahan 
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Tahun 2008, maka pentahapan RPJP Daerah Kabupaten Lamandau 

ke dalam RPJM Daerah adalah sebagai berikut: 

 

4.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke–1      

(2005 – 2008)    

Secara substantif, prioritas program pembangunan yang 

dilakukan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke 1 

sama dengan prioritas program yang termuat dalam Rencana 

Strategis Pemerintah Kabupaten Lamandau. Karena Rencana 

Strategis Kabupaten Lamandau saat ini, telah disusun dan 

dilaksanakan sejak tahun 2004 dan berakhir pada Tahun 2008.     

        

4.2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke–2      

(2009 – 2013) 

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

Tahap ke 2 diarahkan untuk menata kembali dan membangun 

Kabupaten Lamandau di segala bidang yang ditujukan untuk 

menciptakan Lamandau yang maju, mandiri dan sejahtera berbasis 

budaya.  

Kabupaten Lamandau menjadi pusat pertumbuhan ekonomi 

regional yang ditandai dengan tersedianya sarana dan prasarana 

perkotaan yang memadai, tersedianya sarana transportasi dan 

komunikasi yang terintegrasi antara Kabupaten Lamandau dengan 

wilayah sekitarnya. Termasuk di dalamnya melengkapi infrastruktur 

kota Nanga Bulik sebagai ikon ibukota modern Kabupaten 

Lamandau, mulai dari sarana transportasi jalan, gedung perkantoran, 

pusat perdagangan, lembaga ekonomi, pusat layanan masyarakat, 

hingga fasilitas umum/publik. 

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Lamandau yang 

ditandai dengan meningkatnya pemerataan pembangunan di seluruh 

kawasan Kabupaten Lamandau dan berkurangnya kesenjangan 

kemajuan dan kesejahteraan sosial antarwilayah dan 
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antarmasyarakat. Juga tersedianya lapangan kerja sehingga dapat 

mengurangi jumlah pengangguran. 

Masyarakat Lamandau yang asri dan lestari ditandai dengan 

meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga pelestarian 

sumber daya alam dan lingkungan hidup.  

Bersamaan dengan itu dilaksanakan juga peningkatan kualitas 

sumber daya manusia yang ditandai dengan terciptanya pemerataan 

akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang 

berkualitas. Peningkatan layanan pendidikan yang mendukung 

tuntasnya program pendidikan dasar dan lanjutan. Peningkatan 

layanan kesehatan guna mendukung peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat. 

 

4.2.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke–3      

(2014 – 2018)   

RPJM ke-3 dutujukan untuk lebih memantapkan penataan 

kembali Kabupaten Lamandau di segala bidang dengan menekankan 

kepada percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber 

daya manusia. 

Kabupaten Lamandau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi 

regional makin kelihatan wujudnya dengan tersedianya sarana dan 

prasarana transportasi dan komunikasi. Ketersediaan dan pasokan 

energi yang efektif dan efisien sudah dapat dijangkau oleh sebagian 

besar lapisan masyarakat. 

Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kemampuan dan 

kemandirian masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan 

hidupnya. Selanjutnya kesejahteraan masyarakat terus meningkat 

ditunjukkan dengan makin meningkatnya produktivitas dan 

pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Lamandau secara 

nyata terutama melalui pengembangan usaha kecil menengah dan 

mikro. Kesadaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

juga meningkat. 
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Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi 

lingkungan hidup makin berkembang dengan terwujudnya fungsi tata 

guna lahan. Kesadaran masyarakat makin meningkat sehingga 

memungkinkan keanekaragaman sumber daya alam terpelihara 

dengan baik guna mendukung pembangunan di Kabupaten 

Lamandau yang berkelanjutan. Perkembangan ini terjadi juga berkat 

adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga pelestarian sumber 

daya alam dan lingkungan hidup. 

Kualitas sumber daya manusia terus membaik dengan naiknya  

tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan sistem 

pendidikan yang lebih bermutu, bermakna, dan kontekstual dengan 

karakteristik daerah, derajat kesehatan juga meningkat karena 

didukung layanan kesehatan yang makin terjangkau dan merata, 

serta pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkendali. Telah 

berkembang kesadaran menjalankan budaya hidup bersih dan sehat 

serta berani meninggalkan tradisi dan kebiasaan lama yang 

merugikan kesehatan.   

 Sejalan itu ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah 

sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing mulai 

muncul dan berkembang. Ketaatan ini berdampak positif kepada 

toleransi dalam kehidupan beragama antarumat beragama, serta 

terpeliharanya nilai-nilai kearifan lokal. 

 Profesionalisme aparatur pemerintahan daerah di Kabupaten 

Lamandau meningkat ditandai dengan meningkatnya layanan 

birokrasi yang murah dan berkualitas.  

 

4.2.4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke–4     

(2018 – 2023) 

RPJM ke-4 ditujukan untuk lebih memantapkan 

pembangunan Kabupaten Lamandau di secara menyeluruh dan 

terpadu dengan menekankan kepada percepatan, pemerataan 

pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 
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Seiring dengan kemajuan ibukota Kabupaten Lamandau 

sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional, pusat-pusat 

pertumbuhan di ibukota kecamatan juga turut berkembang sebagai 

kawasan penyangga dengan sarana ekonomi, transportasi, 

komunikasi, energi, pendidikan dan kesehatan yang memadai. 

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semakin mantap 

yang diwujudkan dengan kuatnya struktur ekonomi daerah yang 

berbasis  pada sektor pertanian yang didukung oleh sektor industri 

manufaktur handal yang meningkatkan nilai tambah komoditas 

pertanian.   

Sumber daya alam dan lingkungan hidup makin lestari 

sehingga sangat mendukung pembangunan di Kabupaten Lamandau 

yang berwawasan lingkungan. 

Kesejahteraan masyarakat terus membaik tercermin dari 

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan 

ini juga didorong oleh menguatnya pertumbuhan ekonomi yang 

bermutu serta meningkatnya penguasaan  ilmu pengetahuan  dan 

teknologi modern. Kualitas sumber daya manusia bertambah baik 

ditandai berkembangnya budaya produktif dan mandiri, berdaya 

saing tinggi, memiliki karakter kuat yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

kebenaran dan kebijakan lama namun terbuka dengan kemajuan 

zaman.   

Selanjutnya pembangunan hukum dan politik terus membaik 

ditandai dengan meningkatnya kesadaran hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara, berperannya hukum yang mampu 

menjamin kepastian dan rasa keadilan, meningkatnya partisipasi 

politik dalam mewujudkan stabilitas politik dan keamanan di 

Kabupaten Lamandau.   

Bersamaan dengan perkembangan di atas, peran serta 

masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pemuka masyarakat, 

dan partai politik dalam proses pembangunan juga meningkat. 
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4.2.5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke–5      

(2024 – 2028) 

RPJM ke-5 ditujukan untuk mewujudkan Lamandau yang 

maju, mandiri, dan sejahtera berbasis budaya melalui percepatan, 

pemerataan pembangunan di segala bidang, pengelolaan  sumber 

daya alam secara bijaksana dan terkendali, serta memacu 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Sinkronisasi pembangunan antar ibukota Kabupaten 

Lamandau dengan kota-kota pertumbuhan di sekitarnya sebagai 

penyangga senantiasa dilaksanakan sehingga Kabupaten 

Lamandau menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional. 

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan 

oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat, 

mantapnya kualitas sumber daya manusia ditandai dengan 

meningkat dan meratanya akses dan kualitas pendidikan, 

peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, 

peningkatan peran wanita dan perlindungan terhadap anak, 

kesetaraan gender, dan terkendalinya pertumbuhan jumlah 

penduduk. Sejalan dengan kemajuan tersebut diharapkan 

masyarakat Lamandau memiliki kepribadian kuat, mandiri, berbudi 

luhur, serta taat menjalankan ajaran agama/kepercayaan masing-

masing, tumbuh kesetiakawanan, dan kesadaran saling 

menenggang dan  menghormati antarkelompok masyarakat.  

Struktur ekonomi bertambah kuat ditandai dengan daya 

saing perekonomian yang kompetitif. Struktur ekonomi berbasis 

pertanian semakin terpadu dengan sektor industri, eksplorasi 

sumber daya alam, dan sektor jasa. Guna memantapkan 

pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan 

potensi sumber daya alam terus terpelihara dan dimanfaatkan 

secara bijaksana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Lamandau dan sebagai modal pembangunan di masa yang akan 
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datang. Partisipasi masyarakat dalam proses-proses pembangunan 

telah membudaya serta kehidupan demokratis berkembang di 

berbagai bidang kehidupan.  

Keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan 

RPJPD Kabupaten Lamandau dengan RPJMD ke 5 khususnya di 

tahun 2026 hingga tahun 2028 akan terakomodasi di dalam 

Perencanaan RPJPD Kabupaten Lamandau di masa berikutnya 

yang memiliki proyeksi waktu pelaksanaan tahun 2026-2045. 


