BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi pemasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi
pelayanan.
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan
SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain :
1) Kapasitas dan kemapuan sumber daya aparatur masih terbatas,
2) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya dokumen kependudukan,
3) Database administrasi kependudukan belum valid
4) Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung
operasional administrasi dan pelayanan dokumen kependudukan
dan legalitas pencatatan sipil.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.
3.2.1 Visi dan Misi
Pembangunan Tanah Bumbu pada RPJMD Tahun 20112015, merupakan tahapan pertama dari pelaksanaan RPJP
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2030, tentunya
akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk
melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam
rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan kedua
dari RPJP Daerah, dan tentunya juga untuk mengantisipasi
perubahan yang muncul dimasa yang akan datang.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 ini,
selain

menyelesaikan

isu

yang

bersifat

lokal,

juga

mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global.
Seperti pertumbuhan penduduk, pemerataan, kemiskinan,
pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang.
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1) Visi
Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas,
serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di
Kabupaten Tanah Bumbu, maka Visi Kabupaten Tanah
Bumbu yang hendak dicapai pada tahun 2011-2015
adalah:
“Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pusat
pelabuhan, perdagangan dan pariwisata terdepan di
Kalimantan berbasis ekonomi kerakyatan menuju
Tanah Bumbu yang Maju, Unggul, Mandiri, Sejahtera,
Aman,

Religius

dan

Berakhlak

Mulia

serta

Berintelektual Tinggi”.

Penjabaran makna dari visi Kabupaten Tanah
Bumbu adalah sebagai berikut :

Maju mengandung makna:
semua lapisan masyarakat maju dan berkembang dengan
kemampuan dan fondasi ekonomi, sosial dan budaya lokal
yang kokoh serta mandiri dengan jati diri yang kuat untuk
dapat bertahan dari segala terpaan krisis yang melanda
baik bersifat lokal, daerah dan nasional maupun global.

Unggul mengandung makna :
kokohnya ketahanan pilar-pilar pembangunan dan daya
saing daerah yang tinggi, baik dalam bidang ekonomi,
sosial budaya dan politik, maupun kualitas sumber daya
manusia; agar tercipta sumber daya manusia yang kreatif
dan mampu berinovasi dalam meningkatkan produktivitas
yang kompetitif dalam persaingan global.
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Mandiri mengandung makna :
daerah yang mempunyai keunggulan kompetitif dan
komparatif yang bersumber dari sumber daya alam dan
sumber daya manusia akan dapat mendorong tumbuhnya
daya saing daerah, sehingga

daerah

akan mampu

mewujudkan kemandirian daerah dalam pembiayaan
pembangunannya.

Sejahtera mengandung makna :
masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan
secara merata, adil dan berkesinambungan menuju
masyarakat yang maju dalam aspek pendidikan dan ilmu
pengetahuan, kehidupan ekonomi , kemandirian bekerja
dan berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera
baik lahir maupun bathin (material dan spiritual).

Aman mengandung makna :
terciptanya

kondisi keamanan

yang

kondusif,

tidak

terlepas dari tatanan masyarakat yang terbentuk baik
secara

individual

dan

kolektif

maupun

secara

kelembagaan yang menyadari kewajiban dan haknya
sebagai warga masyarakat dan secara sadar mematuhi
peraturan dan norma yang berlaku sesuai dengan posisi
dan peran sosial nya dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.

Religius mengandung makna :
suasana kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi
norma-norma dan nilai-nilai agama, merupakan tatanan
sosial dan budaya yang religius yang dapat dijadikan

RENSTRA DINAS KEPENUDUKAN DAN CATATABN SIPIL KABUPATEN TANAH BUMBU 2011-2015

46

sebagai modal dasar penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan.

Berakhlak mulia mengandung makna :
pembangunan
hakekatnya

daerah

yang

merupakan

dilaksanakan

pembangunan

pada
manusia

seutuhnya yang didasarkan pada iman dan takwa sebagai
perwujudan masyarakat yang berakhlak mulia.

Berintelektual tinggi mengandung makna :
pembangunan
hakekatnya

daerah

yang

merupakan

pembangunan

seutuhnya yang menguasai
teknologi dengan dilandasi

dilaksanakan

pada

manusia

ilmu pengetahuan dan
iman dan taqwa kepada

Tuhan YME.

2) Misi
Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan
Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2011-2015

tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tanah
Bumbu adalah sebagai berikut:
(1)

Menyelenggarakan penataan ruang wilayah yang
mendorong pembangunan
peningkatan

ketersediaan

berkelanjutan dengan
infrastruktur

yang

berkualitas.
(2)

Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis
ekonomi kerakyatan melalui peningkatan jaringan
jasa distribusi lokal, regional dan nasional.

(3)

Mengembangkan Wisata Unggulan yang selaras
dengan Pembangunan Kehidupan Beragama, Sosial
dan Budaya.
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(4)

Pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan
Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

(5)

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
dan berdaya saing dengan peningkatan akses
layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau.

(6)

Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik
dan bersih.

3.2.2

Prioritas Kerja
Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu 2011-2015, perlu
dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah
prioritas kerja, sehingga lebih mudah diimplementasikan dan
diukur tingkat keberhasilannya.

Enam prioritas kerja daerah di

bawah ini bertujuan untuk menjawab sejumlah tantangan dan
permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat dan daerah
Kabupaten Tanah Bumbu, adalah sebagai berikut:
1) Membangun Infrastruktur dan tata ruang wilayah.
2) Peningkatan Perekonomian Daerah.
3) Membangun

Kepariwisataan

yang

selaras

dengan

Pembangunan Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya
4) Pemberdayaan SDA dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5) Membangun Sumber Daya Manusia.
6) Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih.

3.2.3 Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2011-2015, adalah

sebagai berikut:
1) Misi Pertama : Menyelenggarakan penataan ruang wilayah
yg

mendorong

pembangunan

berkelanjutan

dengan

peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas.
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Tujuan:
(1) Mewujudkan Penataan Ruang Wilayah yang akomodatif
dan representatif
(2) Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah.
Sasaran:
(1) Tersedianya Produk Rencana Tata Ruang Kabupaten
(2) Tersedianya infrastruktur transportasi yang terintegrasi
serta

meningkatnya

pergerakan

orang,

pelayanan
barang

dan

untuk
jasa

mendukung

(Jaringan

jasa

distribusi).
(3) Tersedianya
mendukung

infrastruktur
upaya

sumberdaya

konservasi

dan

air

untuk

pendayagunaan

sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air.
(4) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur
dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi.
(5) Meningkatnnya infrastruktur publik dan aparatur.
(6) Tersusunnya
Batulicin

mega

(Batulicin

proyek

Pelabuhan

International

Port)

Internasional
dan

Pusat

Perdagangan (Trade Center).
2). Misi Kedua : Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis
ekonomi

kerakyatan

melalui

peningkatan

jaringan

jasa

distribusi lokal, regional dan nasional.
Tujuan:
(1)

Mewujudkan Daerah berdaya saing dengan basis
perekonomian

masyarakat

dan

memanfaatkan

sumberdaya lokal dan posisi geografis Tanah Bumbu
sebagai sub koridor pembangunan wilayah nasional.
(2)

Mewujudkan persiapan pengembangan daerah industri
dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan.
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(3)

Mewujudkan Tanah Bumbu sebagai pusat pelabuhan,
perdagangan dan Pariwisata.

Sasaran:
(1)

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
yang berkualitas.

(2)

Terwujudnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan
perbaikan kualitas lingkungan hidup.

(3)

Meningkatnya sinergi dalam penyiapan pengembangan
industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan.

(4)

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.

(5)

Meningkatnya sinergi dalam penyiapan Tanah Bumbu
sebagai pusat pelabuhan, perdagangan dan pariwisata.

3). Misi ketiga : Mengembangkan Wisata Unggulan yang selaras
dengan Pembangunan Kehidupan Beragama, Sosial Budaya.
Tujuan:
(1) Mewujudkan daerah sebagai pusat pariwisata yang
unggul dan terdepan di Kalimantan, berbasis warisan
budaya lokal dan sumber daya alam daerah.
(2) Mewujudkan pembangunan industri kepariwisataan yang
selaras dengan kehidupan beragama, sosial budaya yang
berakar pada nilai-nilai luhur.
Sasaran:
(1) Penyiapan pengembangan industri kepariwisataan yang
mempunyai keunggulan kompetitif.
(2) Terlaksananya inventarisasi potensi wisata yang berbasis
warisan budaya lokal dan sumber daya alam daerah.
(3) Terwujudnya pengelolaan industri kepariwisataan yang
profesional, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi..
(4) Berkembangnya wisata daerah yang berbasis budaya dan
sumber daya daerah.
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4).

Misi Keempat : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.
Tujuan:
(1)

Mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara
optimal

dan

pengelolaan

Lingkungan

Hidup

yang

berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(2)

Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam yang
berazas pada kemanfaatan, keberadilan, transparan dan
akuntabel untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran:
(1) Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Alam yang
berwawasan lingkungan.
(2) Terwujudnya

pengelolaan

lingkungan

hidup

yang

berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(3) Meningkatnya
menerapkan

kinerja

Pemerintah

prinsip-prinsip

Daerah

Good

dalam

Environmental

Governance dan peningkatan peran serta masyarakat
dan mitra strategis dalam pengelolaan lingkungan.

5). Misi ke lima : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang
berkualitas dan berdaya saing dengan peningkatan akses
layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau.
Tujuan:
(1) Mewujudkan daerah yang

masyarakatnya memiliki

pendidikan berkualitas, berprestasi, inovatif dan kreatif
guna menghadapi persaingan global.
(2) Mewujudkan masyarakat yang sehat.
(3) Mewujudkan

daerah

yang

memiliki

masyarakat

berkompetensi kerja dan berdaya saing tinggi.
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Sasaran:
(1) Terwujudnya pemerataan akses layanan pendidikan yang
berkualitas pada semua jalur dan jenjang pendidikan
minimal SLTA dengan pembebasan biaya pendidikan.
(2) Terwujudnya
berkeadilan

masyarakat
menuju

sehat

jaminan

yang

mandiri

pelayanan

dan

kesehatan

semesta.
(3) Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya
saing tinggi.
(4) Mendorong peningkatan kesolehan sosial dan ritual
masyarakat.

6). Misi ke enam : Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang
baik dan bersih.
Tujuan:
Mewujudkan Daerah yang memiliki tata pemerintahan yang
baik dan bersih serta

bertanggungjawab, berjiwa melayani

dan mengayomi masyarakat.
Sasaran:
(1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang
akuntabel dan transparan.
(2) Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses
dengan

mudah

dan

cepat

oleh

seluruh

lapisan

masyarakat.
(3) Terwujudnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis
kompetensi guna mendorong reformasi birokrasi.
(4) Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam
pemeliharaan

ketertiban

umum

dan

ketentraman

masyarakat.
(5) Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan.
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(6) Tersedianya

peraturan

daerah

untuk

mendukung

pembangunan dan pembinaan hukum di daerah.
(7) Terwujudnya mekanisme pengawasan dan penyerapan
aspirasi publik yang baik dan mudah.
(8) Terimplementasikannya kebijakan pemerintah, baik pusat
maupun provinsi yang telah disetujui dan disahkan.

Tugas

pokok

dan

fungsi

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu sangat relevan dalam
rangka merealisasikan visi, misi dan program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih, khususnya pada misi ke enam yaitu :
“menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih” yang
bertujuan mewujudkan daerah memiliki tata Pemerintahan yang
baik dan bersih serta

bertanggungjawab, berjiwa melayani dan

mengayomi masyarakat, dengan sasaran terwujudnya pelayanan
publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh
lapisan masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri
Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang diimplementasikan
dalam Rentra SKPD tahun 2011-2015 telah mengakomodasi
Renstra Kementrian Dalam Negeri dengan 3

( tiga ) program

Strategis Nasional di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
yaitu :
1) Tertib database Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2) Tertib Nomor Induk Kependudukan.
3) Tertib dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
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3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis
3.4.1. Gambaran pelayanan SKPD
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tanah Bumbu

masih bergabung dengan SKPD lain

sehingga ruang pelayanan kurang representative dan
pengelolaan kearsipan kurang optimal. Adapaun perangkat
pendukung System Informasi Kependudukan (SIAK) online
dari pemerintah pusat rencana akan direalisasikan tahun
2012 sehingga data base Kependudukan Kabupaten Tanah
Bumbu belum valid.
3.4.2. Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian
Dengan 3 (tiga) Program Strategis Nasional tertib
database, tertib Nomor Induk Kependudukan dan tertib
dokumen

kependudukan

administrasi

menuju

kependudukan

secara

penyelengaraan
modern

untu

ikut

mensukseskan Pemilu 2014 dan Pemilukada agar DPT
( Daftar Pemilih Tetap ) tidak bermasalah lagi, mencegah
dokumen Kependudukan palsu untuk menekan ruang gerak
teroris, perdagangan orang dan manipulasi data Tenaga
Kerja

Indonesia

(TKI)

serta

meningkatkan

efektifitas

pelayanan public bagi masyarakat.
3.4.3. Sasaran jangka menengah Renstra SKPD Provinsi.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibidang
kependudukan dan catatn sipil di Propinsi Kalimantan
Selatan sampai saat ini belum dibentuk dan hanya ditangani
oleh

pejabat

Pemerintahan

setingkat
Sekretariat

Eselon

IV

Pemerintah

dilingkungan
Daerah

Biro

Propinsi

Kalimantan Selatan.
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