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BUPATI LAMANDAU 

 

PIDATO PENGANTAR  

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI LAMANDAU 

TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  

KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2013 

Tanggal, 24 Maret 2014 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Salam Sejahtera Untuk Hadirin Sekalian 

 

Yang terhormat, 

- Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan Para Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau. 

- Saudara Wakil Bupati Lamandau. 

- Rekan-Rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lamandau. 

- Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau. 

- Saudara-Saudara Para Assisten dan Staf Ahli dilingkup Setda Kabupaten 

Lamandau. 

- Saudara-Saudara Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Unit Satuan Kerja dilingkup 

Pemerintah Kabupaten Lamandau. 

- Saudara Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Lamandau. 
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- Saudara Pimpinan Bank Pembangunan Kalteng 

- Saudara Ketua KPU Kabupaten Lamandau 

- Saudara-Saudara Pimpinan Partai Politik, Organisasi Wanita/Pemuda, Tokoh 

Masyarakat, Tokoh Agama, Rekan-rekan Wartawan dan hadirin sekalian yang 

saya hormati. 

 

Pertama-tama saya mengajak kita semua, untuk mempersembahkan puji 

dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, kasih 

dan penyertaan-Nya, pada pagi hari ini kita semua masih diberikan-Nya nikmat 

kesehatan dan kekuatan, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di forum yang 

sangat terhormat ini, dalam rangka penyampaian Pidato Pengantar Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lamandau Tahun 2013 kepada DPRD 

Kabupaten Lamandau.  

Rapat Paripurna kali ini merupakan kali pertama kita tanpa sosok bersahaja 

Bapak Agung Marjohan, SE selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamandau 

yang telah mendahului kita menghadap Sang Pencipta pada tanggal 13 Maret 

2014 yang lalu. Banyak kenangan terukir di gedung ini terutama dalam hal 

bersama-sama memberikan kontribusi dan dedikasi dalam upaya meningkatkan 

kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau 

yang kita cintai ini. Semoga Amal Ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha 

Kuasa. 

 

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, 

Kami mengucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu dan 

kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan Pengantar Laporan 
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Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2013 di depan Rapat 

Paripurna hari ini.   

Penyusunan Laporan Keterangan pertanggungjawaban Bupati Lamandau 

atas pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2013 yang 

disampaikan kepada DPRD Kabupaten Lamandau ini didasarkan pada ketentuan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Masyarakat 

Pada ketentuan umum PP Nomor 3 tahun 2007 menyatakan bahwa 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang 

selanjutnya disebut LKPJ adalah Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang 

disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Selanjutnya LKPJ disusun dengan 

struktur penulisan yang memuat keterangan mengenai arah kebijakan umum 

pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan secara makro, termasuk pendapatan 

dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan 

tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. 

Dalam penyusunan materi keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan 

pemerintahan daerah tahun 2013 ini, saya telah mengaplikasikan penilaian 

terhadap pelaksanaan kegiatan berupa perbandingan antara realisasi dengan 
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target tahun 2013. Sedangkan penilaian Indikator Kinerja secara keseluruhan 

terdapat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).  

 

 

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, 

Melalui Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran 

akan pelaksanaan tanggungjawab pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

Kabupaten Lamandau. Selain itu juga sebagai bahan masukan bagi DPRD 

Kabupaten Lamandau untuk dijadikan sarana dalam menumbuhkembangkan 

kepedulian sosial serta prakarsa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan. 

Laporan ini juga diharapkan menunjukkan hasil kerja Bupati Lamandau 

beserta jajarannya dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan 

pembangunan dan pembinaan masyarakat dengan memanfaatkan segala 

informasi dan sumber daya yang dimiliki, sekaligus sebagai sumber informasi 

mengenai kegiatan pembangunan dalam arti luas selama tahun anggaran 2013, 

yang selanjutnya dijadikan dasar untuk mengambil kebijaksanaan baru dan 

berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, 

 Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah saya menyampaikan 

pokok-pokok penjelasan secara garis besar pertanggungjawaban akhir tahun 

anggaran 2013, sedangkan uraian secara detail dan rinci dalam pelaksanaan 

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan 

pembinaan kemasyarakatan dapat dilihat dan dibaca dalam buku lampiran yang 
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merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pidato keterangan 

pertanggungjawaban ini. 

 Mengingat banyaknya materi yang disajikan, maka untuk memudahkan 

narasinya, pada kesempatan ini saya berusaha melaporkan secara singkat 

gambaran kemajuan pembangunan di Kabupaten Lamandau tanpa mengurangi 

substansi secara keseluruhan, sebagai berikut: 

Pertama, Bidang Ekonomi: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

sebagai ukuran produktivitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. Seperti halnya di kabupaten/kota 

lainnya di Kalimantan Tengah PDRB Kabupaten Lamandau tahun 2012 mengalami 

pertumbuhan positif dalam hal laju pertumbuhannya dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh beberapa sektor ekonomi 

khususnya yang berorientasi ekspor seperti Sektor Pertambangan dan Sub Sektor 

Perkebunan yang mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ini juga memicu 

bergeraknya sektor ekonomi lainnya misalnya pada Sektor Pengangkutan dan 

Komunikasi, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. 

  Tahun 2012, PDRB Kabupaten Lamandau atas dasar harga berlaku 

mencapai Rp. 1,39 trilyun yang terbentuk oleh seluruh sektor-sektor ekonomi di 

Kabupaten Lamandau. Sedangkan nilai PDRB Kabupaten Lamandau atas dasar 

harga konstan mencapai Rp. 672,59 milyar.  

  Tiga sektor yang mendominasi struktur perekonomian Kabupaten 

Lamandau tahun 2012 adalah Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Hotel dan 

Restoran, dan Sektor Jasa-jasa. Dari ketiga sektor ini Sektor Pertanian memiliki 

kontribusi terbesar yaitu 67,88 persen, dengan subsektor Perkebunan yang 
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menjadi penyumbang terbesar pada Sektor Pertanian. Besarnya sumbangan dari 

Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Lamandau menunjukkan 

perekonomian Lamandau masih bergantung pada sumber daya alam. 

  Sektor Pertanian tetap menjadi sektor primadona di Kabupaten Lamandau 

di tahun 2012. Walaupun besarnya persentase yang disumbang oleh sektor ini 

sedikit menurun, hal ini dikarenakan adanya peningkatan kegiatan ekonomi di 

sektor lain. Iklim yang mendukung di tahun 2012 memberikan dampak yang 

bagus pada sektor ini. 

  Secara umum, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamandau atas dasar 

harga konstan tahun 2012 menunjukkan nilai yang positif, dengan laju tertinggi 

dipegang oleh Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Dengan laju 

pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan output di masing-

masing sektor. 

  Berdasarkan angka PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, laju 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau tahun 2012 adalah sebesar 6,88 

persen. Laju pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan riil Kabupaten Lamandau sepanjang 

2008-2012 selalu positif dan meningkat, meskipun pada tahun 2009 pertumbuhan 

ekonomi mengalami perlambatan menjadi 5,74 persen dibanding tahun 2008 

sebesar 6,04 persen sebagai dampak krisis finansial global yang mempengaruhi 

permintaan hasil produksi yang berorientasi ekspor.  

  Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, 

Pertumbuhan rill Perekonomian Kabupaten Lamandau tahun 2012 (6,88 persen) 
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berada pada posisi keempat setelah Kota Palangka Raya (7,55 persen), Kabupaten 

Kotawaringin Timur (7,02 persen), dan Kabupaten Pulang Pisau (6,99 persen). 

Komposisi perekonomian masih didominasi oleh Kelompok Premier yang 

berhubungan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam. Namun, 

perkembangan beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya pergeseran dari 

Sektor Premier (Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan & Perikanan) ke 

Sektor Sekunder (Industri Pengolahan, Listrik, Gas, Air Bersih dan 

Bangunan/Konstruksi) maupun Sektor Tersier (Perdagangan, Hotel, Restoran, 

Pengangkutan, Komunikasi, Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan dan Jasa-

jasa). Hal ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Lamandau sudah menunju 

ke arah perekonomian yang lebih maju. 

Selain PDRB sektoral, untuk mengukur tingkat kesejahteraan/ kemakmuran 

dari aspek kemampuan produk ekonomi yang dihasilkan juga diperlukan indikator 

lainnya yaitu PDRB Perkapita yang mencerminkan tingat produktivitas tiap 

penduduk. Namun perlu pula dipahami bahwa peningkatan pendapatan perkapita 

baru dapat dikatakan berhasil menunjukkan tingkat kemakmuran jika diikuti 

dengan peningkatan pemerataan pendapatan yang baik pula. Tanpa adanya 

pemerataan tingkat kesejahteraan, pertumbuhan perekonomian yang terjadi akan 

kehilangan arti karena belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu 

pemberdayaan ekonomi kerakyatan harus terus ditingkatkan agar tercipta 

kesejahteraan yang merata di masyarakat. 

PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku selalu meningkat selama 2008-

2012. Pada tahun 2008 sebesar Rp. 14,79 juta meningkat menjadi Rp. 21,28 juta 

di tahun 2012 atau meningkat sebesar Rp. 6,48 juta. Jika dibandingkan PDRB 
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Perkapita atas dasar harga berlaku tahun 2012 dengan PDRB Perkapita atas dasar 

harga berlaku tahun 2011 sebesar Rp. 18,91 juta, maka terjadi pertumbuhan 

sebesar 12,53%. Sedangkan PDRB Perkapita atas dasar harga konstan selama 

2008-2012 juga mengalami pertumbuhan yang positif tiap tahunnya.  Pada tahun 

2008 sebesar Rp. 8,96 juta meningkat menjadi Rp. 10,25 juta di tahun 2012 atau 

meningkat sebesar Rp. 1,28 juta. Jika dibandingkan PDRB Perkapita atas dasar 

harga konstan tahun 2012 dengan PDRB Perkapita atas dasar harga konstan 

tahun 2012 sebesar Rp. 9,66 juta, maka terjadi pertumbuhan sebesar 6,15%. 

  PDRB Perkapita yang meningkat dari tahun ke tahun memberikan 

gambaran bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan cukup berhasil dalam 

meningkatkan pendapatan domestik penduduk Kabupaten Lamandau, namun hal 

ini belum dapat menggambarkan tingkat penyebaran pendapatan masyarakat di 

setiap strata ekonomi. Kendati demikian, indikasi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat juga tercermin dari menurunnya angka kemiskinan dari tahun ke 

tahun. Penduduk miskin di Kabupaten Lamandau tahun 2008 sebesar 4.630 jiwa 

turun menjadi 3.100 jiwa di tahun 2012 atau terjadi penurunan sebesar 1.530 jiwa 

dalam kurun waktu lima tahun, dengan tingkat kemiskinan juga mengalami tren 

penurunan yaitu 2008 sebesar 6,97 persen turun menjadi 4,66 persen di tahun 

2012, atau selama jangka waktu lima tahun tingkat kemiskinan Kabupaten 

Lamandau turun sebesar 2,31 persen. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota 

se-Kalimantan Tengah, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lamandau merupakan 

yang terendah kedua atau paling sedikit penduduk miskinnya setelah Kota 

Palangka Raya. 
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  Kedua, Bidang Sumber Daya Manusia : Kemajuan Pembangunan 

manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan indeks 

pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang 

pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Perkembangan angka IPM Kabupaten 

Lamandau tiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 sebesar 73,13 

jika dibandingkan dengan IPM tahun 2008 sebear 71,98 maka selama kurun 

waktu lima tahun telah terjadi peningkatan sebesar 1,15. Kondisi tersebut 

didukung oleh meningkatnya angka harapan hidup (lamanya hidup), 

meningkatnya tingkat pengetahuan berupa angka melek huruf dan rata-rata lama 

sekolah serta meningkatnya standar hidup yang layak berupa pengeluaran riil per 

kapita masyarakat. 

 Indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat 

pada pencapaian Angka Melek Huruf (AMH). Pada tahun 2012 pencapaian AMH 

Kabupaten Lamandau sebesar 98,68%, dibandingkan pada tahun 2008 sebesar 

98,64% terjadi peningkatan sebesar 0,04%, sehingga dapat dinyatakan bahwa 

pembangunan pendidikan di Kabupaten Lamandau berhasil.  

Sedangkan angka rata-rata lama sekolah tahun 2012 mengalami perubahan 

yang tidak terlalu signifikan, pada tahun 2008 dengan angka 7,6 tahun dan tahun 

2012 mencapai angka 7,83 tahun. Angka ini mencerminkan bahwa rata-rata 

penduduk Kabupaten Lamandau hanya bersekolah pada kelas 1 sampai kelas 2 

jenjang SLTP saja. 

Indeks pembangunan manusia juga didukung oleh peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat. Ini dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain ditandai 
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dengan pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH). Pencapaian AHH Kabupaten 

Lamandau tahun 2012 sebesar 67,36 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,31 

tahun jika dibandingkan AHH tahun 2008 sebesar 67,05 tahun. Hal ini tidak 

terlepas dari usaha-usaha dan langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Daerah 

dalam bidang kesehatan mulai dari pembenahan/peningkatan sarana prasarana 

kesehatan, sosialisasi penerapan pola hidup sehat sampai peningkatan pelayanan 

kesehatan melalui program berobat gratis di Fasilitas Kesehatan, Program 

Jamkesda, Jamkesmas dan Jampersal. 

 Ketiga, Bidang Infrastruktur : Pembangunan dibidang infrastruktur 

meliputi Jalan dan Jembatan, Perhubungan, serta Kelistrikan. Pembangunan 

infrastruktur Jalan dan Jembatan meliputi peningkatan jalan dalam kota, 

peningkatan jalan dalam ibukota kecamatan dilaksanakan setiap tahun, 

pembukaan/peningkatan jalan tembus antar kecamatan/desa dan peningkatan 

jalan desa serta pembangunan jembatan, irigasi serta drainase. 

  Pembangunan infrastruktur perhubungan terus diupayakan kelanjutannya 

terutama untuk pembangunan bandar udara di Kabupaten Lamandau yang pada 

tahun 2013 memasuki tahap Studi Penataan KKOP (Kawasan Keselamatan 

Operasional Penerbangan).  

  Pembangunan infrastruktur Kelistrikan di Kabupaten Lamandau terus 

diupayakan terutama untuk pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2013 

Pemerintah Daerah, khusus Kota Nanga Bulik dan sekitarnya sudah dilaksanakan 

PT. PLN Ranting Nanga Bulik, sedangkan untuk Kecamatan Menthobi Raya masih 

melakukan sewa mesin genset listrik dengan PT. WKSP, daya listrik yang 

dihasilkan dijual kepada PT. PLN (Persero) untuk selanjutnya disalurkan pada 
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masyarakat. Melalui pola ini diharapkan masyarakat dapat menerima pelayanan 

yang lebih baik. Sedangkan untuk masyarakat diwilayah lainnya terus diupayakan 

dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM) Lanjutan di 

Desa Cuhai dan Desa Kubung,  serta pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 

terpusat di Desa Sepondam. 

Keempat, Bidang Pemerintahan : Dalam rangka mendukung 

pelaksanaan pemerintahan selain dukungan dana, faktor yang tidak kalah penting 

adalah ketersediaan sumber daya aparatur. Sampai dengan tahun 2013 jumlah 

pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau adalah sejumlah 2.812 

orang yang terdiri dari beberapa strata pendidikan : SD sebanyak 20 orang 

(0,71%), SLTP 25 orang (0,89%), SLTA  715 orang (25,43%), D1 38 orang 

(1,35%), D2 269 orang (9,57%), D3 360 orang (12,80%), D.IV 23 orang 

(0,82%), S1  1.311 orang (46,62%), S2 50 orang (1,78%) dan S3 sebanyak 1 

orang (0,03%). Sedangkan Kelembagaan Daerah yang telah dibentuk sampai 

dengan tahun 2013 sebanyak 36 SKPD, yang terdiri dari 2 Sekretariat, 1 

Inspektorat, 9 Badan, 13 Dinas, 2 Kantor, 1 RSUD, dan 8 Kecamatan.   

 

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, 

Penyelenggaraan pemerintahan tahun 2013 merupakan tahun kelima atau 

terakhir dari pelaksanaan RPJMD 2009 – 2013 yang pada hakekatnya merupakan 

bagian dari upaya dan komitmen kita bersama untuk mewujudkan visi 

"Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau dan 

terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik; bebas dari kolusi, 

korupsi, dan nepotisme (KKN), yang dilandasi oleh keimanan dan 
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ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa" sebagaimana tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2013.  

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, ditempuh 

melalui delapan misi pembangunan daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009-

2013 yaitu : 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; 

dan 8) Menumbuhkembangkan Kehidupan Beragama agar Mempunyai Keimanan 

dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Kemudian telah dibuat Agenda Pembangunan untuk menterjemahkan visi 

kedalam tujuan-tujuan besar yang dapat memberikan fokus pada penilaian dan 

perumusan strategi, kebijakan dan program. Agenda-agenda yang dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten 

Lamandau tersebut dikelompokkan sesuai misi masing-masing, yaitu:               

(1) Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; (2) 

Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; (3) Membuka Keterisolasian Daerah; dan (4) 

Pembinaan Keimanan dan Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.    

 

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang saya muliakan, 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, mengungkapkan bahwa daerah 
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(kabupaten/kota) menjadi titik sentral otonomi daerah. Daerah mempunyai 

kewenangan otonomi yang didasarkan pada azas desentralisasi dalam wujud 

otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Ini berarti daerah diberikan 

keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara 

bertanggungjawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. 

Sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 

program/kegiatan pembangunan tahun anggaran 2013, telah diterapkan 

kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan mengatur pendapatan, 

belanja dan pembiayaan daerah antara lain : (1) Sinkronisasi kebijakan 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, (2) Penyelarasan hasil musrenbang 

desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten yang sudah terpilah menurut usulan 

sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Lamandau, APBN dan sumber 

pendanaan lainnya dengan rencana kerja pemerintah khususnya untuk kegiatan 

yang akan dibiayai dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, (3) 

Memperhatikan isu-isu strategis SKPD yang berasal dari RPJMD dan Renstra SKPD 

Kabupaten Lamandau, (4) Konsistensi rencana kegiatan yang diusulkan dari hasil 

Musrenbang dengan rancangan RKP dan Rancangan Renja Kementerian/Lembaga 

yang dihasilkan Musrenbang Pusat, (5) Melakukan pembahasan kesesuaian antara 

rencana kegiatan yang diusulkan Pemerintah Daerah dengan kegiatan 

Kementerian/Lembaga yang akan dilaksanakan di daerah melalui dana 

dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan. 

Pengelolaan keuangan daerah tercermin pada sisi pendapatan dan 

belanja daerah. Dari segi pendapatan daerah, pada tahun 2013 dari target yang 

telah ditetapkan sebesar Rp. 558,39 milyar lebih  dapat direalisasikan sebesar                          
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Rp. 557,81 milyar lebih  atau secara kumulatif mencapai 99,90%. Pencapaian 

target pendapatan ini ditunjang oleh seluruh komponen pendapatan baik 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang sah.  

Capaian komponen Pendapatan Asli Daerah telah diupayakan secara 

maksimal, sehingga realisasinya mampu melampaui target yaitu dari target 

sebesar Rp. 16,90 milyar lebih terealisasi sebesar Rp. 18,44 milyar lebih atau 

109,13%, dengan kontribusi sebesar 3,31%.  

Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, 

DAU serta DAK masih merupakan kontributor atau penyumbang terbesar dalam 

sumber pendapatan daerah yaitu sebesar 88,38%. Realisasi Dana Perimbangan 

sebesar Rp. 492,97 milyar lebih atau 100,60% dari target sebesar Rp. 490,01 

milyar lebih. 

Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari target 

sebesar Rp. 51,48 milyar lebih terealisasi Rp. 46,40 milyar lebih atau 90,13% 

dengan kontribusi sebesar 8,32%. 

Kemudian, dari segi pengelolaan belanja daerah, kebijakan lebih diarahkan 

pada peningkatan belanja langsung/publik dari pada menaikan belanja tidak 

langsung/belanja aparatur. Dari anggaran yang ada, perbandingan peningkatan 

secara proporsional anggaran belanja langsung lebih diutamakan kenaikannya 

yaitu berupa program/kegiatan yang manfaatnya langsung dapat dinikmati oleh 

masyarakat. 

Pada tahun 2013, dari anggaran belanja sebesar Rp. 578,41 milyar lebih 

dapat direalisasikan sebesar Rp. 532,94 milyar lebih atau 92,14% yang terdiri dari 
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Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung dari target  

Rp. 233,73 milyar lebih  terealisasi sebesar Rp. 218,074 milyar lebih atau 93,30% 

dengan proporsi belanja sebesar 40,92%, yang terdiri atas Belanja Pegawai, 

Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja 

Tidak Terduga. 

Belanja Pegawai tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp. 166,85 milyar lebih 

terealisasi sebesar Rp. 157,47 milyar lebih  atau 94,38% dengan proporsi sebesar 

29,55% terhadap belanja daerah.  Belanja Hibah, dari anggaran sebesar           

Rp. 34,14 milyar lebih  terealisasi sebesar Rp. 30,73 milyar lebih atau 90,02% 

dengan proporsi 5,77% terhadap belanja daerah.  Belanja Bantuan Sosial, dari 

anggaran sebesar Rp. 5,54 milyar lebih  terealisasi sebesar Rp. 4,25 milyar lebih  

atau 76,82% dengan proporsi sebesar 0,80% terhadap belanja daerah.  Belanja 

Bantuan Keuangan, dari anggaran sebesar Rp. 27,06 milyar lebih terealisasi 

sebesar Rp. 25,60 milyar lebih  atau 94,62% dengan proporsi sebesar 4,81% 

terhadap belanja daerah. Sedangkan Belanja Tidak Terduga, dari anggaran 

sebesar Rp. 125,64 juta tidak terealisasi karena di tahun 2013 tidak melaksanakan 

penanggulangan terhadap kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti tanggap 

darurat. 

Adapun Belanja Langsung tahun 2013, dari target Rp. 344,67 milyar lebih  

terealisasi sebesar Rp. 314,87 milyar lebih atau 91,35% dengan proporsi belanja 

sebesar 59,08%, yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan 

Belanja Modal. 

Belanja Pegawai pada Belanja Langsung ini meliputi Honorarium PNS, 

Honorarium Non PNS, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 
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PNS. Tahun 2013, Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 36,29 milyar lebih  

terealisasi sebesar Rp. 31,24 milyar lebih atau 86,08 % dengan proporsi sebesar 

5,86% terhadap belanja daerah. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar 

Rp. 118,54 milyar lebih,- terealisasi sebesar Rp.104,36 milyar lebih atau 88,04% 

dengan proporsi sebesar 19,58% terhadap belanja daerah. Sedangkan Belanja 

Modal dominan digunakan untuk belanja jalan, irigasi/jaringan, belanja gedung 

dan bangunan serta pengadaan peralatan. Pada tahun 2013 Belanja Modal 

dianggarkan sebesar Rp. 189,83 milyar lebih  terealisasi sebesar Rp. 179,25 milyar 

lebih atau 94,43% dengan proporsi tertinggi yaitu sebesar 33,64% terhadap 

belanja daerah. 

Secara umum kinerja APBD dapat dianggap berhasil, hal ini dikarenakan 

dukungan yang sangat besar dari DPRD Kabupaten Lamandau terutama 

pelaksanaan Cek and Balance pada sektor yang terkait dengan pelayanan publik. 

Perlu saya informasikan juga bahwa penyampaian realisasi APBD tersebut 

diatas hanya bersifat makro saja, sedangkan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD akan saya sampaikan setelah BPK selesai melakukan audit APBD Kabupaten 

Lamandau Tahun Anggaran 2013. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam 

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat (1) yang 

berbunyi: Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-

lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 
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Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, 

Selanjutnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dianggap cukup 

besar pengaruhnya terhadap pembangunan dan perkembangan serta kemajuan 

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamandau selama tahun 2013 dalam 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini kami bagi menjadi 3 (tiga) bagian 

sebagai berikut: 1) penyelenggaraan urusan desentralisasi, mencakup 

penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan, 2) penyelenggaraan tugas 

pembantuan, 3) penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. 

Dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi 26 urusan wajib 

dan 8 urusan pilihan. Adapun Urusan wajib tersebut antara lain: Pendidikan; 

Kesehatan; Lingkungan Hidup; Pekerjaan Umum; Penataan Ruang; Perencanaan 

Pembangunan; Perumahan; Kepemudaan dan Olahraga; Penanaman Modal; 

Koperasi dan UMKM; Kependudukan dan Catatan Sipil; Ketenagakerjaan; 

Ketahanan Pangan; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Keluarga 

Berencana dan Keluarga Sejahtera; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; 

Pertanahan; Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; Otonomi Daerah; 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Sosial; Kebudayaan; Statistik; Kearsipan; 

serta Perpustakaan. 

Sedangkan 8 urusan pilihan terdiri dari Kelautan dan Perikanan; 

Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Pariwisata; Industri; 

Perdagangan; Perdagangan; serta Ketransmigrasian.  

Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilhan tahun anggaran 2013 

dapat dinyatakan berhasil, ini ditunjukkan dengan dapat terealisasinya program 

kegiatan yang menyangkut urusan wajib maupun urusan pilhan pada SKPD di 
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tahun 2013. Adapun penjelasan realisasi program kegiatan masing-masing urusan 

secara terinci dan detail dapat dilihat dan dibaca dalam buku lampiran yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari pidato pengantar keterangan 

pertanggungjawaban ini. 

Dengan memantapkan penyelenggaraan desentralisasi, diupayakan secara 

maksimal dapat melaksanakan seluruh urusan yang menjadi tanggung jawab 

pemerintah Kabupaten  Lamandau dalam mencapai sasaran pembangunan daerah 

yang telah ditetapkan. 

 

Rapat Paripurna Dewan serta hadirin sekalian, 

Selain pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang berasal dari APBD 

Kabupaten Lamandau, Pemerintah Daerah juga melaksanakan tugas pembantuan. 

Penyelenggaraan tugas pembantuan ini merupakan cerminan dari sistem dan 

prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan Desa serta penugasan dari 

Provinsi atau Kabupaten kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan 

prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan 

pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. 

Pada tahun 2013 Kabupaten Lamandau menerima Tugas Pembantuan dari 2 (dua) 

Kementerian terdiri dari 4 (empat) DIPA, yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Satker, 

antara lain :   

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 1 DIPA dari 

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dirjen Pembinaan 

Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;  
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2. Dinas Kesehatan sebanyak 2 DIPA dari Kementerian Kesehatan Dirjen Bina 

Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; 

3. Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau sebanyak 1 DIPA dari Kementerian 

Kesehatan Dirjen Bina Upaya Kesehatan. 

Jumlah total dana Tugas Pembantuan yang diterima Kabupaten Lamandau 

pada tahun 2013, sebesar Rp. 12,76 milyar lebih dan hingga 31 Desember 2013 

terserap sebesar Rp. 12,19 milyar lebih atau 95,56%. 

Sedangkan untuk Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah 

Kabupaten Lamandau pada tahun 2013 adalah urusan otonomi desa dalam bentuk 

pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimaksudkan untuk membiayai 

program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Adapun jumlah anggaran ADD pada tahun 2013 

sebesar Rp. 20,15 milyar lebih yang disalurkan kepada 80 desa di Kabupaten 

Lamandau dengan proporsi anggaran per desa yang telah ditentukan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

 

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, 

Dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, ada beberapa 

kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamandau antara lain 

pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Lamandau masih melanjutkan kerjasama 

antar daerah, yaitu di bidang transmigrasi, yang merupakan lanjutan hasil perjanjian 

kerjasama tahun 2012  dengan Pemerintah Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende 

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten 

Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, dan dengan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. 
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Adapun jumlah penempatan tahun 2012 pada UPT Bayat sebanyak 120 KK atau 

115 jiwa, yang merupakan penduduk daerah asal 70 persen dan penduduk daerah 

penempatan /lokal 30 persen. Namun dalam pelaksanaan urusan Ketransmigrasian 

ini terdapat permasalahan yaitu Dasar Hukum pelaksanaan ganti rugi lahan usaha 

1 belum jelas. Langkah yang telah diambil dalam mencari solusinya adalah dengan 

berkoordinasi dan konsultasi dengan BPKP, BPK dan Inspektorat dan masih 

menunggu jawaban, sembari tetap menjalankan kegiatan pembinaan terhadap 

transmigran. 

 Kegiatan lain yang dilaksanakan yaitu kerjasama daerah dengan pihak 

ketiga, ada yang bersifat baru dan ada juga yang sifatnya lanjutan. Bidang 

Kesehatan yaitu dengan Dokter Spesialis Bedah, Saraf, Obgyn, Patalogi Klinik, 

Penyakit Dalam, dan Spesialis THT-KL. Disamping itu, di bidang Kesehatan ini juga 

melakukan  kerjasama dalam rangka pelayanan kesehatan dengan PT. SKM, PT. 

TAN, PT. GCM, PT. PIB, dan PT. SMG.   

 Bidang Pendidikan, yaitu kerjasama dengan Universitas Palangaka Raya 

dalam bentuk Bantuan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tutorial Mahasiswa 

Pendidikan Dasar Kabupaten Lamandau Tahun 2013, dan Pendidikan Dokter bagi 

Mahasiswa Kabupaten Lamandau. Kerjasama dengan Universitas Indonesia 

Jakarta dalam bentuk Penyelenggaraan Pendidikan Program Kerjasama Daerah 

dan Industri UI. Kerjasama dengan UNDIP Semarang dalam bentuk Pendidikan, 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.  

 Bidang Lingkungan Hidup, yaitu dengan PT. UNILAB PERDANA dalam 

bentuk Pengujian emisi sumber tidak bergerak cerobong boiler Pabrik Kelapa 

Sawit dan cerobong genset Kabupaten Lamandau 2013.  
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Bidang Kelistrikan, yaitu dengan PT. PLN ( persero ) Wilayah Kalimantan 

Selatan dan Tengah Area Palangka Raya dalam bentuk Pengembangan 

Ketenagalistrikan di SKPH Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau 

Provinsi Kalimantan Tengah.  

Bidang Pengawasan, yaitu dengan BPKP dan BPK RI dalam bentuk 

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data pada 

Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung jawab Keuangan Negara. Selanjutnya Bidang Ketenagakerjaan, yaitu 

dengan UNLAM Banjarmasin dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari 

Kerja. 

 

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya muliakan, 

Dalam rangka meningkatkan kebersamaan dan kerjasama yang telah 

terjalin dengan baik dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan 

pembangunan, maka telah dilakukan koordinasi dengan instansi vertikal untuk 

mewujudkan keserasian antara kebijakan-kebijakan daerah dengan kebijakan 

provinsi dan pusat. Pada tahun 2013, Kabupaten Lamandau sukses sebagai tuan 

rumah penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) XIX Tingkat Provinsi 

Kalimantan Tengah. Hal ini merupakan sesuatu yang membanggakan, betapa 

tidak sebuah kabupaten pemekaran yang berangkat dari kecamatan, dengan 

segala keterbatasannya mampu melaksanakan sebuah event besar bahkan 

memberi kesan mendalam dari semua peserta kabupaten/kota se-Kalimantan 

Tengah. Ini semua berkat kerjasama dari semua elemen masyarakat termasuk 
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koordinasi dengan instansi vertikal di daerah yang selama ini terjalin dengan baik 

dan sinergis.  

 Sedangkan untuk pembinaan batas wilayah dihadapkan pada 

permasalahan, dimana masih belum adanya titik temu antara Kabupaten 

Lamandau dan Kabupaten Sukamara. Meskipun telah melalui proses panjang 

diantaranya telah dilakukan pertemuan dan pelacakan mengenai tanda batas di 

wilayah-wilayah yang merupakan perbatasan oleh Tim Tata Batas Kabupaten 

Lamandau dengan Tim Tata Batas Kabupaten Sukamara yang difasilitasi oleh Tim 

Tata Batas Provinsi Kalimantan Tengah, namun, hingga tahun 2013, masih belum 

adanya titik temu antara kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, karena 

antara kedua belah pihak masih belum menemukan kesepahaman tentang 

penyelesaian titik batas tersebut. 

 Untuk tata batas Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Kotawaringin Barat 

pada tanggal 07 November 2013 telah diadakan rapat koordinasi tata batas yang 

dilaksanakan di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau yang menghasilkan 

kesepakatan rapat antara lain : 1) Bagi desa yang sudah melaksanakan pelacakan 

tata batas, penetapan titik koordinat dan sudah sepakat terhadap batas dimaksud 

maka dapat ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara kesepakatan 

antar kedua desa yang diketahui oleh Camat dan Tim Tata batas masing-masing 

kabupaten. (dalam hal ini ada 3 kesepakatan yang ditandatangani yaitu antara 

Desa Lubuk Hiju, Desa Batu Ampar Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten 

Lamandau dengan Desa Penahan, Desa Riam dan Desa Pandau Kecamatan Arut 

Utara Kabupaten Kotawaringin Barat); 2) Bagi desa yang belum melaksanakan 

pelacakan tata batas maka disepakati untuk dijadwalkan pelacakan tata batas 
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sekaligus pengambilan titik koordinat antara desa-desa yang berbatasan yang 

difasilitasi oleh pihak kecamatan masing-masing; 3) Untuk 1 titik yang menjadi 

batas antara Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten 

Kotawaringin Barat harus disepakati oleh 3 Kabupaten. 

Untuk tata batas Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Seruyan telah 

melakukan perundingan/rapat yang dilaksanakan di Kuala Pembuang pada tanggal 

28 November 2012 dengan hasil kesepakatan akan dibentuk tim kecil yang terdiri 

dari pihak kecamatan dan desa yang berbatasan untuk mencari informasi 

mengenai rute perjalanan dalam rangka mencapai titik batas kedua kabupaten, 

untuk cek lapangan oleh kedua kabupaten direncanakan pada bulan 

Februari/Maret 2013 namun sampai dengan berakhirnya tahun 2013 belum ada 

cek ke lapangan oleh kedua kabupaten dikarenakan belum ada kesepakatan 

antara desa-desa yang berbatasan. 

Sedangkan untuk penyelesaian tata batas antara Kabupaten Lamandau 

Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan 

Barat, dimana wilayah yang berbatasan adalah Kecamatan Batang Kawa, 

Kecamatan Delang dan Kecamatan Lamandau. Pada tanggal 12 November 2013 

telah diadakan rapat koordinasi percepatan penyelesaian tata batas yang 

dilaksanakan di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan 

Barat yang menghasilkan kesepakatan rapat antara lain : 1) Tim fasilitasi 

percepatan penyelesaian tata batas wilayah administrasi kedua kabupaten 

bersepakat untuk melakukan peninjauan titik batas ke lapangan kembali; 2) 

Menjadikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185.5-472 tanggal 24 

Mei 1989 tentang penegasan garis batas wilayah antara Provinsi Daerah Tingkat I 
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Kalimantan Barat dengan Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah sebagai 

salah satu acuan dalam pelacakan batas antar kabupaten dengan tetap 

memperhatikan sejarah dan kesepakatan desa yang berbatasan; 3) Melakukan 

penyempurnaan terhadap nama-nama toponomi atau nama rupa bumi pada saat 

melakukan survei lapangan; 4) Kedua tim penegasan batas menyerahkan tugas 

pelacakan batas dan pengambilan titik koordinat titik batas antar desa/kelurahan 

kepada masing-masing kepala desa/kelurahan dan camat yang berbatasan dengan 

dilengkapi Berita Acara. 

Selain itu, penyelesaian batas antar kecamatan/kelurahan/desa juga terus 

diupayakan. Sampai dengan tahun 2013, tata batas antar desa dalam kecamatan 

yang sudah selesai  dan sudah dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan serta 

sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau ada 4 (empat) kecamatan, 

yaitu: Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Menthobi 

Raya, dan Kecamatan Bulik. Sedangkan tata batas antar desa dalam kecamatan 

yang sudah selesai namun belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati 

Lamandau ada 2 (dua) kecamatan yaitu:  Kecamatan Bulik Timur dan Kecamatan 

Batang Kawa. Adapun tata batas antar desa dalam kecamatan pada Kecamatan 

Delang dan Kecamatan Lamandau belum selesai, karena belum diambil titik 

koordinat oleh Tim Tata Batas Kabupaten. 

 

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin sekalian, 

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2002 tentang 

Hutan Kota, Pemerintah Kabupaten Lamandau melaksanakan pengelolaan 

kawasan khusus yaitu Kawasan Hutan Kota dan Kawasan Konservasi Hutan seluas 
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1.001,619 Ha yang tersebar di Kelurahan Nanga Bulik, Desa Kujan, Desa Bumi 

Agung dan Desa Suber Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dan 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau pada tahun 2010. Namun yang 

perlu mendapat perhatian kita bersama adalah perkembangan yang terjadi di 

lapangan diantaranya: terdapat areal hutan kota yang masuk dalam 

pengembangan jalan, langkah yang perlu diambil adalah melakukan relokasi 

dengan mengupayakan mencari penggantinya di lokasi lain. Selain itu, sebagian 

besar areal kawasan masih hak miliki masyarakat sehingga tidak ada jaminan 

perlindungan dan pengamanan karena sewaktu-waktu bisa beralih fungsi, 

kedepannya harus dipikirkan untuk dilakukan pembebasan lahan. Selanjutnya, 

Pengelolaan kawasan tersebut masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan 

pertemuan lintas SKPD Kabupaten Lamandau untuk menetapkan SKPD pengelola. 

 

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, 

Berkat kerja keras dari semua pihak dan komitmen bersama dalam 

membangun Kabupaten Lamandau, pada tahun 2013 Kabupaten Lamandau telah 

menerima beberapa prestasi dan penghargaan tingkat Nasional. Adapun Prestasi 

dan Penghargaan yang diraih tersebut antara lain : 

1) Juara Harapan II Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat 

Nasional Tahun 2013. 

2) Penghargaan Transmigrasi Award dari Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Tahun 2013. (karena dinilai memberikan perhatian besar dalam 

pengembangan program transmigrasi, baik dari penempatan maupun 

pemberian fasilitas dalam perpindahan transmigran) 
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3) Penghargaan ICT Pura 2013 dari Kementerian Kominfo sebagai Pemenang 

Kategori I - MUDA (yaitu karena dinilai telah memberikan perhatian intens 

dalam perkembangan IT / Teknologi Informasi dan Komunikasi di daerah) 

4) Penghargaan Bunda PAUD Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2013 dari 

Mendikbud kepada Bunda PAUD Kabupaten Lamandau. (karena dinilai 

memberi perhatian besar bagi kemajuan pendidikan anak usia dini (PAUD) di 

daerah) 

 

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin sekalian, 

Dari penyampaian uraian tadi kiranya dapat mengantarkan kepada Sidang 

Paripurna Dewan hari ini tentang gambaran pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Isi keseluruhan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah 

ini dituangkan lebih detail dalam dokumen Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati Lamandau Tahun 2013, yang disampaikan kepada 

Dewan yang terhormat, untuk selanjutnya diharapkan Dewan dapat memberikan 

pandangan dan masukannya guna perbaikan dan peningkatan kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Lamandau pada tahun-tahun 

berikutnya. 

Kami menyadari, bahwa apa yang kami laksanakan selama Tahun 2013 

belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena tuntutan dan 

perkembangan yang terus bergerak maju. Sepanjang penyelenggaraan 

pembangunan tentunya tidak semua kegiatan dapat berjalan sesuai target yang 

telah ditetapkan, untuk itu mohon dukungan dari DPRD dan seluruh elemen 

masyarakat.  
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Tetapi berkat kesepahaman dan kerjasama yang baik antara DPRD dan 

Pemerintah Kabupaten Lamandau maka hambatan yang mengganggu kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan 

kemasyarakatan dapat diminimalisir. 

Namun demikian, kami percaya sepenuhnya bahwa seluruh anggota dewan 

dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Lamandau akan terus meningkatkan 

daya kritis dan dukungan untuk mengatasi permasalahan yang muncul di masa 

mendatang. Semua yang sudah dicapai Kabupaten Lamandau dalam tahun 2013, 

dan tahun-tahun sebelumnya adalah hasil kerja keras dari semua pihak, yang 

harus disyukuri bersama sebagai anugerah yang diberikan Tuhan. 

Pada kesempatan yang berharga ini, saya ucapkan terima kasih yang 

setulus-tulusnya kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten 

Lamandau yang sebentar lagi akan mengakhiri masa bhakti tahun 2009-2014, dan 

telah memberikan kontribusi serta andil yang cukup besar dalam perjalanan 

pemerintahan Kabupaten Lamandau hingga tercapai beberapa kemajuan dan 

keberhasilan saat ini. Atas kerja keras dan dharma bhakti saudara-saudari, sekali 

lagi saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima 

kasih yang sebesar-besarnya, semoga seluruh rangkaian tugas yang telah 

dilakukan akan menjadi amal bhakti dan mendapat ganjaran mulia dari Tuhan. 

 

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, 

Akhirnya, kepada saudara Ketua dan segenap anggota Dewan yang telah 

mengikuti dengan seksama penyampaian Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban ini, kami ucapkan terimakasih. Proses pemberian 
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rekomendasi lebih lanjut atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, kami 

serahkan sepenuhnya kepada Dewan yang terhormat.  

 

Sekian dan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Salam Sejahtera Untuk Hadirin Sekalian 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanga Bulik, 24 Maret 2014 
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