
 LAKIP Kab. Lamandau Tahun 2013 
 

 

Ikhtisar Eksekutif  
 

iv 
 

IKHTISAR EKSEKUTIF 

 
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  Pemerintah  

Kabupaten Lamandau berupaya  menyelenggarakan  pemerintahan  dengan  

berprinsip  pada  tata  kelola kepemerintahan yang  baik  dan  berorientasi 

kepada hasil sesuai dengan kewenangannya.  Manajemen  pemerintahan  

memiliki  aspek  penting  yang  perlu diimplementasikan  yaitu  akuntabilitas  

kinerja.  Akuntabilitas  kinerja  setidaknya  harus memuat  visi,  misi,  tujuan  

dan  sasaran  yang  memiliki  arah  dan  tolok  ukur  yang  jelas  atas rumusan  

perencanaan  strategis  organisasi  sehingga  gambaran  hasil  yang  ingin  

dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.  

Tahun  2013  merupakan  tahun  kelima atau tahun terakhir  dalam  

upaya  pencapaian  tujuan  dan sasaran  RPJMD  2009 – 2013,  secara  umum  

pencapaian  sasaran  melalui  indikator-indikator sasaran menunjukkan 

keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013 dan dokumen Penetapan Kinerja 

Tahun 2013. 

Visi Kabupaten Lamandau yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan 

Masyarakat Kabupaten Lamandau Dan Terselenggaranya Tata Kelola 

Kepemerintahan Yang Baik, Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme (KKN), 

Yang Dilandasi Oleh Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha 

Esa”. Guna mewujudkan visi tersebut ditetapkan 8(delapan) misi yang akan 

dicapai secara bertahap selama lima tahun, sebagai berikut : 

1. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan  

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia  

3. Mewujudkan Pola Hidup Masyarakat Yang Sehat  

4. Menciptakan Ketentraman, Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat  

5. Membuka Keterisolasian Daerah Perdesaan dan Kecamatan  

6. Meningkatkan Martabat Masyarakat  

7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas dari KKN  
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8. Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai 

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa 

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten 

Lamandau tahun 2013 ditetapkan 51 sasaran dengan 259 indikator dan 

mengacu pada 8 (delapan) misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2013 

dengan rincian sebagai berikut : 

Misi pertama terdiri dari 15 sasaran dengan 76 indikator sasaran 

Misi kedua terdiri dari 5 sasaran dengan 56 indikator sasaran 

Misi ketiga terdiri dari 4 sasaran dengan 16 indikator sasaran 

Misi keempat terdiri dari 4 sasaran dengan 17 indikator sasaran 

Misi kelima terdiri dari 4 sasaran dengan 17 indikator sasaran 

Misi keenam terdiri dari 1 sasaran dengan 6 indikator sasaran 

Misi ketujuh terdiri dari 17 sasaran dengan 69 indikator sasaran 

Misi kedelapan terdiri dari 1 sasaran dengan 1 indikator sasaran 

 

Capaian sasaran pada misi pertama sebesar 108,39% dengan kategori 

sangat berhasil. Capaian sasaran misi kedua sebesar 75,90 dengan kategori 

sangat berhasil. Capaian sasaran misi ketiga sebesar 95,13% dengan kategori 

sangat berhasil. Capaian sasaran misi keempat sebesar 103,44% dengan 

kategori sangat berhasil. Capaian sasaran misi kelima sebesar 80,52% dengan 

kategori belum berhasil. Capaian sasaran misi keenam sebesar 150% dengan 

kategori sangat berhasil. Capaian sasaran misi ketujuh sebesar 86,07% dengan 

kategori sangat berhasil. Capaian sasaran misi kedelapan sebesar 137,34% 

dengan kategori sangat berhasil. 

Berdasarkan penilaian sendiri terhadap capaian sasaran kinerja 

Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 menunjukkan bahwa rata – rata 

pencapaian kinerja adalah 99,11% yang dikategorikan “Sangat Berhasil”.  


