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Secara umum program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Banjarbaru bersifat administrasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah, 

bukan merupakan pembangunan fisik. Sehingga dampak dari pelaksanaan program dan 

kegiatan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Rencana Tata Ruang 

Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup. Dengan kata lain, pelaksanaan program dan 

kegiatan yang ada tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Rencana Tata Ruang 

Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup. 

 

3.5  Penentuan Isu-isu Strategis 

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam 

proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan 

yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis 

meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara 

moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan 

antara lain dimaksudkan agar layanan yang dijalankan perangkat daerah senantiasa 

mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh 

karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya 

merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.   

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi 

atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan 

karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang. Suatu 

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak 

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal 

tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada 

masyarakat dalam jangka panjang. 

Selama periode 2021-2026, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Banjarbaru dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-

perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional, maupun internasional. 

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan 

yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan 

pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu, perlu diantisipasi dengan 

perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan 

tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu–isu dan permasalahan pembangunan 

yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju                 

good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas 


