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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

3.1  Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Perangkat Daerah 

Dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 58 Tahun 2016, disebutkan 

bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau 

menyelenggarakan fungsi memimpin pelaksanaan analisis, dan perumusan 

kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik, tematik dan 

integratif, spasial dalam penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan, 

evaluasi, pengendalian pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan 

penelitian dan pengembangan potensi daerah. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Bappeda Kabupaten 

Lamandau masih menghadapi permasalahan yaitu belum tercapainya 

sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lamandau. Masalah tersebut 

disebabkan belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah adanya regulasi, 

inisiatif, dan kebijakan dari pemerintah daerah. Adapun akar permasalahan 

yang menyebabkan terjadi masalah diatas yaitu. 

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan 

pembangunan daerah; 

2. Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan 

daerah; 

3. Belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan 

penganggaran; 

4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan; 

5. Rendahnya kapasitas sumber daya perencana perencanaan pembangunan; 

dan 

6. Rendahnya inovasi daerah. 
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Keterkaitan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan 

Bappeda kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.1 

Pemetaan Permasalahan Bappeda Kabupaten Lamandau 

untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

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

1. Belum tercapainya 

sasaran 

pembangunan 

daerah 

Belum optimalnya 

sinergitas perencanaan 

pembangunan daerah 

- Belum optimalnya koordinasi dan 

sinkronisasi proses perencanaan 

pembangunan daerah; 

- Belum efektifnya pengendalian dan 

evaluasi kebijakan pembangunan 

daerah; 

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

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

   - Belum terintegrasinya sistem 

perencanaan pembangunan dan 

penganggaran; 

- Belum optimalnya pengelolaan dan 

pemanfaatan data pembangunan; 

- Rendahnya kapasitas sumber daya 

perencana perencanaan pembangunan; 

dan 

- Rendahnya inovasi daerah 

 

 

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

Daerah Terpilih 

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 

2023 adalah: “Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau Dalam 

Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten 

Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Relegius dan Aman)”. 

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah. 
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1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, 

akuntabel dan transparan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

(KKN); 

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, 

kesehatan, olahraga, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta 

penguasaan  ilmu pengetahuan  dan teknologi ( IPTEK); 

3. Mendorong kemandiriaan ekonomi dalam bidang pertanian melalui 

pengembangan komiditi unggulan berbasis pengolahan hasil pertanian 

dengan tetap memperhatikan kelestarian dan daya dukung  lingkungan 

hidup; 

4. Meningkatkan kualitas masyarakat Kabupaten Lamandau yang bermoral 

melalui  kehidupan beragama, melestarikan situs, adat istiadat, budaya 

dan kesenian lokal untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang 

berbudaya, aman, tentram dan dinamis; 

5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mendukung pemerataan 

ekonomi masyarakat yang berkolerasi terhadap pengembangan 

perekonomian daerah. 

 

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun              

2018 - 2023 serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada 

perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh 

Bappeda, maka fungsi dan tugas Bappeda Kabupaten Lamandau terkait erat 

dengan pencapaian misi ke-1, yaitu “Meningkatkan tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, akuntabel dan 

transparan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”. Faktor-

faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Kabupaten Lamandau 

terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : 
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Tabel 3.2 

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah 

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

Kepala Daerah 
Visi Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat Menuju Kabupaten Lamandau JUARA  

(Jujur, Unggul, Adil, Relegius dan Aman) 

No 

Misi dan Program 

KDH dan Wakil KDH 

Terpilih 

Permasalahan 

Pelayanan 

Bappeda 

Kab. Lamandau 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

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

Misi 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, akuntabel  dan transparan 

bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

Perencanaan pembangunan 

ekonomi dan pembangunan  

manusia 

 

Perencanaan infrastruktur 

wilayah 

 

Perencanaan pembangunan 

daerah 

 

Pengembangan Data dan 

Informasi 

 

Peningkatan kapasitas 

sumber daya aparatur 

 

Penelitian dan 

Pengembangan IPTEK 

 

Difusi dan Pemanfaatan 

IPTEK 

 

Penguatan Kelembagaan 

IPTEK 

Belum optimalnya 

koordinasi dan 

sinkronisasi proses 

perencanaan 

pembangunan daerah 

 

Belum efektifnya 

pengendalian dan evaluasi  

Kebijakan  pembangunan 

daerah 

 

Belum terintegritasnya 

sistem perencanaan 

pembangunan dan 

penganggaran 

 

Belum optimalnya 

pengelolaan dan 

pemanfaatan data 

pembangunan 

 

Rendahnya kapasitas SDM 

perencanaan 

pembangunan 

 

Rendahnya inovasi daerah 

Dokumen terkait yang menjadi pedoman 

belum sepenuhnya dijadikan acuan 

dalam penyusunan rencana 

pembangunan 

 

Standar pengendalian dan evaluasi 

belum akuntabel 

 

Kurang meratanya infrastruktur 

teknologi 

 

Kualitas pengelolaan data dan informasi 

masih kurang 

 

Keterbatasan kapasitas SDM 

 

Kerjasama dengan Lembaga Litbang 

masih rendah 

 

 



        Renstra Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2018 - 2023 

 

 

32 

 

3.3  Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi 

3.3.1  Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 

Kementerian/Lembaga yang memiliki fungsi perencanaan adalah 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawab selaku unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas 

memiliki peran dalam perencanaan pembangunan nasional, yaitu. 

1. Menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional; 

2. Mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk 

mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling 

memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan. 

 

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015 – 2019, Bappenas telah menyusun Rencana strategis yang 

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di 

Kementerian PPN/Bappenas. Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 

adalah ”Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang 

Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel”. Untuk mewujudkan visi tersebut, 

didukung 3 (tiga) misi sesuai dengan peran Kementerian PPN/Bappenas, 

sebagai berikut. 

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, 

regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras 

(antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun 

antara pusat dan daerah; 

2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan 

kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang 

dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi 

dan kebijakan pembangunan nasional; dan 

3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan 

bersih di Kementerian PPN/Bappenas. 
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Berdasar sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian 

PPN/Bappenas periode 2015 – 2019, terdapat beberapa faktor pendukung 

dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada 

Bappeda Kabupaten Lamandau sebagaimana tabel berikut. 

 

Tabel 3.3 

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 

 Bappeda Kabupaten Lamandau berdasarkan Sasaran Renstra 

Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan 

Penanganannya 

No. 

Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 

Bappenas 

Permasalahan 

Pelayanan 

Bappeda 

Kab. Lamandau 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

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

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Terwujudnya 

perencanaan 

pembangunan nasional 

yang berkualitas, 

sinergis, 

dan kredibel 

 

Terwujudnya manajemen 

tata kelola kelembagaan 

pemerintahan yang baik 

dan bersih di 

Kementerian 

PPN/Bappenas 

Indikator sasaran 

belum bisa 

memberikan 

gambaran 

dukungan 

pencapaian 

sasaran Nasional 

Ada perbedaan 

Periodisasi 

dokumen 

 

 

 

 

Koordinasi 

Internal belum 

optimal 

Koordinasi 

antara 

Bappenas dan 

Daerah 

 

 

 

SDM perencana 

dapat mengikuti 

Diklat teknis 

yang difasilitasi 

Pusbindiklatren 

Bappenas 

 

3.3.2.1 Telaahan Rencana Strategis Bappedalitbang Kalimantan Tengah 

Dalam rangka pencapaian visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 

Tahun 2016 – 2021, Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah sebagai 

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 
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perencanaan dan pengendalian, berkewajiban mendorong, mengarahkan dan 

sekaligus mengawal pelaksanaan pembangunan daerah guna pencapaian 

kondisi yang diinginkan. Tugas fungsi pelayanan Bappedalitbang Provinsi 

Kalimantan Tengah yang terkait dengan visi tersebut, sebagai berikut. 

1. Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah melalui semua bidang 

diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan 

pencapaian kondisi lebih maju dan merata melalui penciptaan kondisi 

lingkungan yang berkualitas merata dan terjangkau; 

2. Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah melalui semua bidang 

diharapkan dapat berperan dalam mewujudkan pencapaian kondisi lebih 

mandiri melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan 

mengoptimalkan potensi sumber daya daerah dan terbentuknya 

masyarakat madani; dan 

3. Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah melalui semua bidang 

dengan didukung stakeholder lainnya diharapkan mampu mewujudkan 

pencapaian kondisi lebih adil dan merata. 

 

Dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi penyusunan, pengendalian, 

evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta 

penyelenggaraan penelitian dan pengembangan harus sejalan dengan Visi 

Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021.  Visi tersebut terkait dengan 

kinerja  yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Penelitian dan Pengembangan sebagai perangkat daerah yang mempunyai 

tanggung jawab dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan 

pengembangan, yang pelaksanaannya memiliki pengertian sebagai berikut : 

1. Komprehensif, yaitu menyeluruh dalam pengertian bahwa rencana 

pembangunan daerah dapat dihasilkan melalui proses perencanaan yang 

mempunyai pandangan ke depan dan mengantisipasi keperluan-

keperluan dan keinginan masyarakat. Secara singkat proses perencanaan 

itu adalah aspiratif, responsif-antisipatif, partisipatif dan implementatif. 
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2. Sinergis, yaitu saling berkorelasi, dalam pengertian bahwa rencana 

pembangunan daerah tersebut merupakan proses penyelarasan semua 

kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan dengan efektif dan terukur, 

sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan sumberdaya yang ada. 

3. Harmonis, yaitu keserasian seluruh rencana kerja masing-masing SKPD 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

se-Kalimantan Tengah, yang integratif dan selaras dengan rencana 

pembangunan daerah Kalimantan Tengah maupun rencana pembangunan 

Pemerintah (nasional).   

 

Berdasarkan sasaran jangka menengah Rencana Strategis 

Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021, terdapat 

beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi pada Bappeda Kabupaten Lamandau sebagaimana tabel 

berikut. 

 

Tabel 3.4 

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten 

Lamandau berdasarkan Sasaran Renstra Bappedalitbang Provinsi 

Kalimantan Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong 

Keberhasilan Penanganannya 

No. 

Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 

Bappedalitbang Kalimantan 

Tengah 

Permasalahan 

Pelayanan 

Bappeda 

Kab. Lamandau 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

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

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Terwujudnya perencanaan 

daerah dengan tersusunnya 

dokumen perencanaan yang 

berkualitas 

 

Terwujudnya hasil penelitian 

yang berkualitas yang 

mendukung pembangunan 

daya saing daerah 

 

Belum optimalnya koordinasi 

dan sinkronisasi proses 

perencanaan pembangunan 

daerah 

 

Rendahnya inovasi daerah 

 

 

 

 

Perbedaan periodesasi 

dokumen 

 

 

 

Kerjasama dengan 

Lembaga Litbang masih 

rendah standar 

perencanaan belum 

akuntabel 

Peningkatan koordinasi 

antara 

Bappedalitbang dan 

Bappeda Kabupaten 

 

Adanya Dewan Riset 

Daerah 
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3. 

 

 

 

4. 

 

Terwujudnya perencanaan 

daerah yang konsisten 

 

 

Terwujudnya pengendalian 

program pembangunan yang 

efektif 

Belum terintegrasinya sistem 

perencanaan pembangunan 

dan penganggaran 

 

Belum efektifnya 

pengendalian dan evaluasi 

kebijakan pembangunan 

daerah 

Adanya IT dan aplikasi 

perencanaan yang dapat 

diintegrasikan 

 

Pelaksanaan 

pengendalian dan 

evaluasi rutin 

dilaksanakan 

 

3.4    Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamandau ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033. Perda tersebut 

ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lamandau 

berdasarkan pada rencana struktur dan pola ruang wilayah. 

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten 

Lamandau selaku tim penataan ruang daerah, perlu melakukan koordinasi 

dengan OPD pendukung dan stakeholder pemanfaat Rencana Tata Ruang 

Wilayah. Koordinasi yang dilakukan bertujuan untuk sinkronisasi 

perencanaan program kegiatan dengan perencanaan tata ruang wilayah. 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang 

disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan 

berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan 

kebijakan dan program pemerintah. Sebagaimana prinsip KLHS, Bappeda 

Kabupaten Lamandau sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi 

menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaan dan pengendalian 

pembangunan perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki 

dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap 

pencapaian target dan sasaran yang direncanakan. 

KLHS RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2019 - 2023 disusun 

bersamaan dengan rancangan Renstra OPD. Sehingga KLHS tersebut dapat 

digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam 

Renstra OPD serta merumuskan atau alternatif program berdasarkan 
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prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hasil penyusunan perencanaan 

KLHS berupa Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang dinilai memiliki 

dampak terhadap aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan 

berkelanjutan strategis prioritas di Kabupaten Lamandau. 

 

Tabel 3.5 

Telahaan RTRW dan KLHS terkait Pelayanan 

Bappeda Kabupaten Lamandau 

N

o 

Telahaan 

Permasalahan Pelayanan 

Bappeda Kabupaten 

Lamandau 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1. Implikasi 

RTRW 

Tidak ada permasalahan 

karena tugas dan fungsi 

Bappeda Kab. Lamandau ada 

pada peran koordinasi 

 

RTRW belum 

sepenuhnya menjadi 

acauan dalam 

penyusunan rencana 

program dan kegiatan 

pembangunan 

 

Bappeda Kab. Lamandau 

selaku tim yang terlibat 

dalam BKPRD mempunyai 

kewenangan untuk 

melakukan koordinasi  

dengan OPD terkait dalam 

penyusunan rencana 

program kegiatan yang 

terkait dengan penataan 

ruang 

2. Implikasi 

KLHS 

Tidak optimalnya 

sinkronisasi KLHS RPJMD 

dengan RPJMD Kab. 

Lamandau 2018 - 2023, 

karena saat KLHS disusun 

KDH dan WKD terpilih 

belum dilantik. 

Kemungkinan besar ada 

perubahan program, 

kegiatan, dan indikator 

pembangunan daerah. 

1. Tingkat partisipasi 

dunia usaha dalam 

pelaksanaan KLHS 

belum optimal 

2. Data sekunder masih 

terbatas 

3. Tingkat pemahaman 

OPD tentang 

pentingnya KLHS 

masih rendah 

1. Identifikasi pemangku 

kepentingan sudah 

tersusun dengan baik 

2. Pelaksanaan KLHS 

RPJMD dilakukan dengan 

pendekatan Penilaian 

berkelanjutan 

(sustainability 

appraisal). Dalam 

penilaian program 

pembangunan daerah, 

mementingkan aspek 

sosial, ekonomi, dan 

lingkungan hidup 

 

3.5  Penentuan Isu-Isu Strategis 

3.5.1 Gambaran Pelayanan Bappeda Kabupaten Lamandau 

Faktor – faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan 

pelayanan Bappeda Kabupaten Lamandau dalam mendukung pencapaian visi 

misi RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 antara lain. 
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1. Dokumen yang menjadi pedoman belum sepenuhnya dijadikan acuan 

dalam penyusunan rencana pembangunan; 

2. Standar  pengendalian dan evaluasi belum akuntabel; 

3. Kurang meratanya infrastruktur teknologi; 

4. Kualitas pengelolaan data dan informasi masih kurang; 

5. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia;  dan 

6. Kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan masih rendah. 

 

Sedangkan faktor – faktor pendorong yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Lamandau dalam mendukung 

pencapaian visi misi RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 antara 

lain. 

1. Kerjasama teknokratik; 

2. Kualitas perencanaan pembangunan dengan melibatkan stakeholder; 

3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rutin dilaksanakan; 

4. Adanya IT dan aplikasi perencanaan yang dapat diintegrasikan; 

5. Perbaikan kualitas data dan informasi rutin dilakukan; 

6. Pelaksanaan diklat teknis untuk peningkatan kualitas SDM; 

7. Perbaikan kelembagaan perencanaan; dan 

8. Adanya Dewan Riset Daerah 

 

3.5.2 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian 

PPN/Bappenas 

Faktor – faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan 

pelayanan Bappeda Kabupaten Lamandau dalam mendukung pencapaian 

sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas yaitu adanya perbedaan 

periodisasi dokumen dan koordinasi internal belum optimal. Adapun faktor 

pendorongnya yaitu koordinasi antara Bappenas dan Daerah terus dilakukan, 

serta SDM perencana dapat mengikuti diklat teknis yang difasilitasi 

Pusbindiklatren Bappenas. 
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3.5.3 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Bappedalitbang Provinsi 

Kalimantan Tengah 

Faktor – faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan 

pelayanan Bappeda Kabupaten Lamandau dalam mendukung pencapaian 

sasaran Renstra Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 

perbedaan periodesasi dokumen, kerjasama dengan lembaga Litbang masih 

rendah, standar perencanaan belum akuntabel, dan standar  pengendalian 

evaluasi belum akuntabel. Adapun faktor pendorongnya yaitu peningkatan 

koordinasi antara Bappedalitbang dan Bappeda Kabupaten, adanya Dewan 

Riset Daerah, adanya IT dan aplikasi perencanaan yang dapat diintegrasikan, 

dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rutin dilaksanakan. 

 

3.5.4 Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Bappeda Kabupaten Lamandau 

Faktor – faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan 

pelayanan Bappeda Kabupaten Lamandau dalam implikasi RTRW Kabupaten 

Lamandau yaitu RTRW belum sepenuhnya menjadi acauan dalam 

penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan. Adapun faktor 

pendorongnya yaitu Bappeda Kabupaten Lamandau selaku tim yang terlibat 

dalam BKPRD mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi  dengan 

OPD terkait dalam penyusunan rencana program kegiatan yang terkait 

dengan penataan ruang. 

 

3.5.4 Implikasi KLHS Bagi Pelayanan Bappeda Kabupaten Lamandau 

Faktor – faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan 

pelayanan Bappeda Kabupaten Lamandau dalam implikasi KLHS Kabupaten 

Lamandau yaitu tingkat partisipasi dunia usaha dalam pelaksanaan KLHS 

belum optimal, data sekunder masih terbatas, dan tingkat pemahaman OPD 

tentang pentingnya KLHS masih rendah. Adapun faktor pendorongnya yaitu 

identifikasi pemangku kepentingan sudah tersusun dengan baik, dan 

pelaksanaan KLHS RPJMD dilakukan dengan pendekatan penilaian 

berkelanjutan (sustainability appraisal). Dalam penilaian program 
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pembangunan daerah, mementingkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan 

hidup. 

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, analisis isu-

isu strategis menjadi bagian yang sangat menentukan. Dalam proses 

tersebut, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah 

merupakan kondisi yang harus diperhatikan karena dampaknya sangat 

berpengaruh di masa datang yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih 

besar. 

Isu strategis Bappeda Kabupaten Lamandau dapat diketahui dari 

analisis internal dalam bentuk identifikasi permasalahan pembangunan 

maupun analisis eksternal terkait dengan peluang dan ancaman terhadap 

Bappeda Kabupaten Lamandau dalam lima tahun mendatang. Berdasarkan 

penjelasan pada sub bab sebelumnya, dirumuskan isu strategis Bappeda 

Kabupaten Lamandau yaitu belum optimalnya kualitas perencanaan, 

pengendalian, dan evaluasi program pembangunan daerah karena 

dukungan kualitas data, informasi teknologi, dan sumber daya 

aparatur, serta hasil penelitian dan pengembangan belum optimal. 


