
Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,

   Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada 

   Tuhan Yang Maha Esa.

Misi 1 : Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi

  penduduk miskin dan angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera.

Misi 7 : Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN  agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa,

  demokratis dan melayani. 

(1) (2) (3) (4) (5)

Misi 1

Membangun ekonomi

kerakyatan untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat,

mengurangi penduduk miskin

dan angka pengangguran

sehingga masyarakat sejahtera

Misi 7

Mewujudkan tata kelola

kepemerintahan yang baik, 

bebas dari KKN agar pemerintahan

kuat, berwibawa, demokratis

dan melayani.

Program Peningkatan dan Belum optimalnya kinerja Terbatasnya jumlah Pada tahun 2014

Pengembangan Pengelolaan aparatur pemungut pajak personil untuk petugas berdasarkan UU

Keuangan Daerah daerah mengingat luasnya pemungut pajak dan Nomor 28 Tahun 2009

wilayah Kabupaten retribusi daerah serta tentang Pajak dan
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TABEL C.11

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD 

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi dan Program KDH dan Wakil 

KDH Terpilih 
No. Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong
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Misi dan Program KDH dan Wakil 

KDH Terpilih 
No. Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

Lamandau kurangnya sarana kerja Retribusi Daerah

yang dimiliki menyebutkan bahwa

PBB-P2 pengelolaannya

akan diserahkan

kepada daerah

Banyak masyarakat (Wajib Pengetahuan masyarakat Adanya sosialisasi

Pajak) tidak memiliki NPWP yang masih minim tentang Pajak dan

serta tidak bersedia untuk tentang pajak dan Retribusi Daerah

melaksanakan kewajiban retribusi daerah yang diarahkan langsung

membayar pajak kepada masyarakat

(Wajib Pajak), dan tidak

lagi hanya melalui

aparat desa atau tokoh

masyarakat saja,

sehingga potensi

penerimaan pajak 

daerah diharapkan

dapat meningkat

Sering terjadinya perubahan Memerlukan waktu Penerapan teknologi 

perundang-undangan dalam yang cukup lama untuk informasi SIMDA

hal pengelolaan keuangan melakukan penyesuaian Keuangan dalam

daerah yang mengharuskan tersebut dengan kondisi pengelolaan keuangan 

SKPD untuk melakukan terbatasnya jumlah daerah 

penyesuaian dengan sumber daya manusia

aturan yang berlaku yang ada pada SKPD

Belum optimalnya kinerja Minimnya jumlah aparatur Penerapan teknologi 

aparatur bidang kekayaan yang ada serta kualitas informasi SIMDA

dan aset daerah dalam SDM yang masih belum BMD dalam
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Misi dan Program KDH dan Wakil 

KDH Terpilih 
No. Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

mengelola aset daerah memadai mengingat pengelolaan aset

besarnya aset yang dikelola daerah 

Aplikasi SIMDA Keuangan Sistem aplikasi yang ada Aplikasi yang ada harus 

dan SIMDA BMD masih masih belum disesuaikan selalu di-up date sesuai

belum maksimal dalam dengan peraturan dengan peraturan

penggunaannya perundang-undangan yang yang berlaku saat ini

berlaku
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