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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan 

 Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan 

tugas dan fungsi pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan 

Pangan antara lain: 

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur Badan Pelaksana 

Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam rangka mendukung 

optimalisasi penyelenggaran kegiatan administrasi maupun kegiatan 

penyuluhan dilapangan; 

2. Kurangnya tenaga fungsional penyuluh pertanian, kehutanan, 

perkebunan dan perikanan di Kecamatan; 

3. Masih lemahnya sebagaian besar kualitas sumber daya aparatur 

tenaga fungsional penyuluh pertanian, kehutanan, perkebunan dan 

perikanan; 

4. Masih lemahnya koordinasi antara  Badan Pelaksana 

Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dengan Dinas Instansi Teknis 

Terkait dalam rangka keterlibatan penyuluh dilapangan dengan 

program yang ada pada Dinas Instansi Teknis Terkait; 

5. Masih ada program kegiatan yang semestinya ada pada Badan 

Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan tetapi ada pada Dinas 

teknis sehingga untuk pembinaan, monitoring dan evaluasi 

terkendala; 

6. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar  bidang-bidang; 

7. Belum memadainya pengelolaan administrasi keuangan kelompok 

tani dalam pengelolaan bantuan-bantuan baik dana hibah dan bergulir 

yang di peroleh dari Pemerintah Daerah/Provinsi/Pusat; 

8. Masih belum maksimal anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka 

memenuhi kebutuhan khususnya infrastruktur yang menunjang 

pembangunan pertanian untuk mendukung mewujudkan ketahan 
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pangan  serta berdaulat pangan di Kalimantan Tengah dengan 

Program Kalteng Besuh yang telah dimulai sejak Juni 2013; 

9. Masih belum adanya desa yang mempunyai komoditas unggulan 

dalam rangka mengembang ekonomi lokal. 

 

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah 

  Penyusunan Rencana Strategis Badan Pelaksana Penyuluhan dan 

Ketahanan Pangan sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang 

lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten 

Lamandau. 

  

 Visi Kabupaten Lamandau : 

  

  

  

  

 

 

  Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan 

langsung Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.  Hal ini 

di tunjukan melalui : 

Misi 1 : Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, 

angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera; 

Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar generasi 

muda memiliki pengetahuan, ketrampilan dan mampu mandiri; 

Misi 3 : Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan 

hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun; 

Misi 4 : Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan 

masyarakat secara keseluruhan yang berbeda di Kabupaten 

Lamandau; 

 

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, 

TERLAKSANANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG 

BAIK BEBAS DARI KKN YANG DILANDASI KEIMANAN DAN 

KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA” 
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Misi 5 : Membuka terisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar 

lancarnya angkutan orang, barang dan jasa; 

Misi 6  : Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau 

melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, 

adat dan budaya; 

Misi 7  : Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari 

KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokrasi 

serta melayani; 

Misi 8  : Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai 

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

Misi 9  : Menjadi sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi 

kerakyatan; 

Misi 10: Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

 

  Dari pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Kabupaten Lamandau tersebut diatas memberikan arahan bagi 

seluruh SKPD di dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-

masing. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan 

Renstra Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, yaitu : 

a. Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran 

sehingga masyarakat sejahtera; 

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar generasi muda 

memiliki pengetahuan, ketrampilan dan mampu mandiri; 

c. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN 

agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokrasi serta 

melayani; 

d. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

 

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis 

  Dari uraian gambaran pelayanan Bab II dan permasalahan yang ada 

di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 

maka ditentuakan isu-isu strategis sebagai berikut : 
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1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan 

dari Pemerintah Pusat/Provinsi /Bupati kepada Kepala Badan 

Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan di bidang pertanian 

untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada. Dengan tetap  

berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta memperhatikan asas kepatutan, sehingga memiliki posisi yang 

kuat dalam  mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi 

kelembagaan pemerintah, kelembagaan non pemerintah,  wilayah dan 

masyarakat dalam mendukung  penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar  untuk tercapainya 

visi Kabupaten Lamandau; 

2. Meningkatkan ketrampilan pertanian dalam penerapan  IPTEK yang 

mendukung pembangunan pertanian di pedesaan, sehingga produksi 

pertanian dapat terus ditingkatkan dan membuka mampu membuka 

pangsa pasar  dan peningkat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa 

3. Meningkatkan SDM  Aparatur  Struktural dan Fungsional  Diklat, 

Pelatihan, Magang dan Studi Banding serta penambahan jumlah 

aparatur. 

4. Penerapan teknologi pertanian yang selalu disesuaikan dengan 

perkembangan IPTEK dalam mewujudkan pertanian tanaman pangan 

yang berkelanjutan 

 

 

 


