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BAB IV 
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

DAERAH 
 

 

Perumusan sebuah kebijakan publik diawali dengan identifikasi 

permasalahan kebijakan (policy problem) dan isu-isu strategis daerah. Analisis 

permasalahan daerah dilakukan guna menemukan permasalahan utama yang 

dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. 

Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di 

masa mendatang dan teridentifikasi sebagai isu strategis apabila dimanfaatkan 

dengan baik dapat menjadi sebuah kesempatan yang memberi peluang positif 

dan sebaliknya jika tidak secara bijak ditemukenali dan diantisipasi dapat 

memberi dampak buruk bagi masyarakat. Hal-hal semacam ini harus dikenali 

dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan 

daerah baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional untuk 

mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan 

dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan 

menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di Kabupaten Berau. 

4.1. Permasalahan Pembangunan 

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja 

pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan 

antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat 

perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks, 

baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Penuntasan 

permasalahan pembangunan merupakan salah satu esensi dari tujuan 

pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan 

tahap demi tahap. Sehingga, permasalahan pembangunan menjadi salah satu 

rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah. 
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Dengan kebijakan yang tepat otomatis akan menghasilkan rumusan program 

dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan 

pembangunan. Oleh karena itu, hasil pengendalian dan evaluasi hasil-hasil 

pembangunan periode lalu sangat penting untuk ditelaah dan dipahami 

bersama terkait sejauhmana kebijakan pembangunan di masa lalu mampu 

memecahkan berbagai permasalahan yang ada. 

Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dan 

analisis permasalahan pembangunan, permasalahan utama Kabupaten Berau 

adalah “Kurangnya optimalisasi pengelolaan potensi lokal dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat”. Indikasi lebih lanjut atas 

permasalahan utama dimaksud dan menjadi perhatian penting dalam 

perumusan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang dijabarkan lebih 

rinci ke permasalahan pokok sebagai berikut. 

1. Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pembangunan daerah;  

2. Degradasi lingkungan hidup; 

3. Transformasi sektor ekonomi berjalan lambat; 

4. Perlambatan ekonomi hingga mencapai titik negatif; 

5. Rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia; serta 

6. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. 

 Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya di Kabupaten Berau 

merupakan realisasi pengejawantahan dirumuskannya sistem pemerintahan 

desentralisasi atau otonomi daerah dalam efisiensi pembangunan nasional. Oleh 

sebab itu, setiap hambatan-hambatan dalam mengembangkan potensi sumber 

daya harus diminimalisir dengan mengetahui permasalahan-permasalahan 

yang membebani pencapaian pembangunan daerah. Rangkaian permasalahan 

tersebut nantinya akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan 

perencanaan kebijakan ke depan dengan disempurnakan oleh evaluasi 

pembangunan periode-periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan 

nasional maupun regional. 
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Pemetaan permasalahan utama Kabupaten Berau dalam merealisasikan 

visi pembangunan daerah terurai ke dalam permasalahan pembangunan daerah 

dan akar permasalahannya sebagai berikut. 

Gambar 4.1  
Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Berau 

 

 

 

1. Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pembangunan daerah 

Pelayanan terhadap masyarakat merupakan bagian utama dari tujuan 

pembangunan daerah. Oleh karena itu, salah satu tugas pokok aparatur 

pemerintah daerah adalah menyediakan pelayanan yang bersentuhan langsung 

dengan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan 

administrasi kependudukan. Untuk mewujudkan pelayanan prima, pemerintah 

daerah harus merumuskan program-program kegiatan dengan 

mengoptimalkan berbagai sarana prasarana penunjang pembangunan daerah. 
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daerah hadir karena permasalahan Belum meratanya pembangunan 

infrastruktur pembangunan daerah. 

Salah satu infrastruktur dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara 

layak adalah masalah perumahan dan pemukiman. Rumah atau tempat tinggal 

merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang dan pangan 

dimana kondisi rumah tinggal secara kasat mata akan memperlihatkan tingkat 

kesejahteraan penduduk. Berdasarkan kepemilikannya, pada tahun 2016 

rumah tangga yang telah menempati rumah sendiri mencapai 71,57 persen. 

Sebagian besar  (41,19%) rumah tangga di Kabupaten Berau menempati rumah 

dengan luas lantai antara 50 hingga 99 m2 dan sekitar 1,22 persen rumah 

tangga masih menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 20 m2.  

Tabel 4.1  
Perbandingan Luas Lantai Rumah (m2)  

Kabupaten Berau dan Wilayah Sekitarnya, 2016 
Wilayah ≤19 20-49 50-99 100-149 ≥150 

Berau 1,22 35,38 41,19 10,97 11,24 

Samarinda 6,64 30,22 35,08 14,31 13,74 

Kutai Timur 2,33 38,44 42,34 11,31 5,58 

Kalimantan Timur 3,51 33,91 42,54 11,34 8,70 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 

Salah satu prasyarat kondisi perumahan yang baik adalah apabila 

sanitasinya baik dan terstruktur. Kepemilikan dan penggunaan jamban/tempat 

buang air besar dapat menjadi indikator untuk melihat kondisi sanitasi suatu 

wilayah dimana pada Kabupaten Berau persentase Rumah Tangga yang 

memiliki jamban sendiri sebesar 90,00 persen. Perhatian pemerintah harus 

diarahkan pada penduduk yang tidak menggunakan jamban/tempat buang air 

besar (3,57%) karena sangat berpengaruh dalam penurunan tingkat kesehatan 

masyarakat. 
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Tabel 4.2  
Perbandingan Jumlah Pelanggan, Air yang Disalurkan dan Nilainya 

Kabupaten Berau dan Wilayah Sekitarnya, 2016 

Wilayah Pelanggan 
Air Disalurkan 

(000 m3) 
Nilai (Rupiah) 

Berau 13.817 7.690 36.787.162.563 

Kutai Timur 17.774 6.329 33.711.781.475 

Samarinda 137.135 70.932 181.856.817.322 
Bulungan (Kaltara) 8.474 3.291 11.689.970.000 
Kalimantan Timur 379.734 174.585 580.294.982.266 

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2017 

Terkait infrastruktur air bersih, jika dilihat dari jumlah pelanggan, terlihat 

bahwa belum semua masyarakat Kabupaten Berau mendapatkan akses 

distribusi air dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Berau. Data 

Susenas 2016 menunjukan hanya 16,22 persen rumah tangga yang 

menggunakan ledeng meteran/eceran. Permasalahan geografis merupakan 

faktor utama dalam pemerataan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan air 

bersih ke seluruh wilayah Kabupaten Berau. Pada segi pemerataan penggunaan 

air minum bersih dan layak di Kabupaten Berau juga masih belum optimal 

(79,90%) dan masih berada di bawah rata-rata provinsi (90,63%). Adapun 

rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak hanya sebesar 

86,03 persen sementara pada level provinsi sudah mencapai 92,25 persen. 

Gambar 4.2  
Perbandingan Penggunaan Air Minum Bersih dan Layak 

Kabupaten Berau dan Wilayah Sekitarnya, 2016 

 
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2017 
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Lebih lanjut, pada pengembangan fasilitas elektrifikasi sumber 

penerangan listrik PLN, Kabupaten Berau memiliki di bawah rata-rata provinsi, 

yakni hanya sebesar 87,95 persen. Namun selain listrik PLN, sebagian 

penduduk juga menggunakan listrik non PLN seperti genset sebagai sumber 

penerangan utama yakni sebesar 10,40 persen. 

Tabel 4.3  
Perbandingan Persentase Sumber Penerangan Rumah Tangga (%) 

Kabupaten Berau dan Wilayah Sekitarnya, 2016 

Wilayah 
Sumber Penerangan 

Listrik PLN Listrik Non PLN Bukan Listrik 

Berau 87,95 10,40 1,65 

Kutai Timur 69,51 23,79 6,70 

Samarinda 99,75 0,25 0,00 

Kalimantan Timur 91,74 6,93 1,33 
Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2017 

Salah satu permasalahan mendasar di Kabupaten Berau adalah 

aksesibilitas wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau secara mudah 

sehingga menyulitkan dalam distribusi barang dan jasa. Peningkatan 

aksesibilitas dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan 

dasar pendidikan maupun kesehatan. Dalam hal ini sarana prasarana inti dari 

pelayanan juga harus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya seperti 

peningkatan kualitas sekolah, puskesmas maupun poskesdes. Kualitas 

infrastruktur aksesibilitas wilayah yang belum memadai dan tidak merata 

ditandai dengan masih adanya kondisi jalan berupa kerikil sebanyak 8,27 

persen maupun jalan tanah sebanyak 5,59 persen. Selain itu, dari segi kondisi 

jalan, jika dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota sekitar, Kabupaten 

Berau masih memiliki cukup banyak jalan yang rusak berat (11,68%) dan rusak 

(9,01%). 

Tabel 4.4  
Perbandingan Panjang Jalan Kabupaten/Kota Menurut Kondisinya (km) 

Kabupaten Berau dan Wilayah Sekitarnya, 2016 

Wilayah Baik Sedang Rusak Rusak 
Berat 

Total 

Berau 801,79 146,39 595,99 141,90 1.686,07 

Samarinda* 159,63 247,34 152,07 - 721,34 

Kutai Timur 412,00 356,79 162,01 174,96 1.105,76 
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Bulungan (Kaltara) 280,60 174,25 28,65 16,18 499,68 

Kalimantan Timur 3.875,80 1.953,74 1.875,73 1.297,80 9.003,08 

*Data Tahun 2014 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 

Dari sisi komunikasi masyarakat utamanya dalam mengakses teknologi 

informasi, terlihat penduduk yang mengakses internet pada tahun 2016 masih 

rendah, yakni sebesar 33,06 persen. Hal ini mengindikasikan belum 

sepenuhnya masyarakat paham akan pentingnya komunikasi terutama internet 

yang dapat memberikan berbagai informasi kehidupan ter-update.  

Permasalahan “Belum meratanya pembangunan infrastruktur 

pembangunan daerah” dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.5  
Rumusan Permasalahan  

“Rendahnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Pembangunan Daerah” 
Permasalahan Akar Masalah 

Belum meratanya 
pembangunan 
infrastruktur 
pembangunan daerah 

1. Kebutuhan dasar masyarakat air bersih 
masih minim pengembangan 

2. Belum optimalnya pemenuhan listrik 
perkotaan 

3. Masih adanya kawasan kumuh di 
Kabupaten Berau 

4. Belum optimalnya penyelenggaraan 
infrastruktur perhubungan 

5. Aksesibilitas dan konektivitas wilayah 
yang belum sepenuhnya terjangkau 
dengan baik 

6. Belum meratanya akses komunikasi 
masyarakat 

 

2. Degradasi lingkungan hidup 

Berbagai potensi sumber daya alam di kabupaten Berau dapat 

dimanfaatkan sebagai modal dasar maupun penunjang dalam peningkatan 
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kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pendayagunaan potensi sumber 

daya alam yang kurang memerhatikan batas kemampuan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan yang ada, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan 

kesinambungan pembangunan itu sendiri.  

Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa sumber daya alam akan 

tersedia selamanya dalam jumlah yang tidak terbatas secara cuma-cuma. Air, 

udara, iklim, serta kekayaan alam lainnya dianggap sebagai anugerah Tuhan 

yang tidak akan pernah habis. Demikian pula pandangan bahwa lingkungan 

hidup akan selalu mampu memulihkan daya dukung dan kelestarian fungsinya 

sendiri. Pandangan demikian sangat menyesatkan, akibatnya masyarakat tidak 

termotivasi untuk ikut serta memelihara sumber daya alam dan lingkungan 

hidup di sekitarnya. Hal ini dipersulit dengan adanya berbagai masalah 

mendasar seperti kemiskinan, kebodohan, dan keserakahan. 

Permasalahan yang muncul dan memicu terjadinya degradasi 

lingkungan hidup Kabupaten Berau disebabkan karena belum optimalnya 

tata kelola lingkungan hidup yang dikhawatirkan akan berdampak besar bagi 

kehidupan masyarakat. Beberapa penyebab dari permasalahan ini timbul 

karena: 

a. Terus menurunnya kondisi hutan Berau 

Hutan merupakan salah satu sumber daya yang penting, tidak hanya 

dalam menunjang perekonomian wilayah tetapi juga dalam menjaga daya 

dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem wilayah. Berdasarkan 

hasil telaah World Agro Forestry Center dan The Nature Conservancy (TNC) pada 

tahun 2009 saja atau selama periode 1990 sampai 2008 sekitar 39.000 hektar 

Hutan Berau mengalami kerusakan akibat deforestasi dan degradasi serta 

menghasilkan emisi karbon dioksida lebih dari 20 juta ton. Meningkatnya 

kerusakan itu masih akan terus terjadi seiring tingginya ambisi perusahaan-

perusahaan tambang yang ada untuk mencapai target produksi yang terus 

meningkat setiap tahunnya. Ancaman lain terhadap hutan Berau cukup tinggi 

jika pembangunan tidak dilakukan dengan bijaksana. Dengan dinamika 
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pembangunan dan kegiatan penambangan yang semakin meningkat, maka 

kuantitas hutan mulai menurun. Tak hanya itu, komitmen perusahaan juga saat 

ini semakin menurun. 

b. Habitat ekosistem pesisir dan laut yang semakin rusak 

Kabupaten Berau memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang 

tinggi dan beragam dengan terumbu karang yang luas, tertinggi kedua di 

Indonesia setelah Raja Ampat dan ke tiga di dunia. Hutan mangrove banyak 

ditemukan di Delta Berau dan di sepanjang daerah pesisir.  Sejumlah pulau-

pulau kecil dan ekosistem padang lamun serta beberapa spesies yang 

dilindungi, seperti: penyu hijau (terbesar di Indonesia), paus, lumba lumba, 

duyung dan beberapa spesies lainnya juga dapat ditemukan daerah ini. Namun 

demikian, kelestarian ekosistem pesisir dan laut tersebut mulai terancam oleh 

berbagai perusakan terumbu karang, penurunan populasi penyu, praktek 

penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, dan lain sebagainya. 

Kerusakan daerah pesisir dan indikasi perkembangan Delta Sungai Mahakam 

dan Berau ke arah lepas pantai, erat sekali hubungannya dengan kegiatan di 

daratan Kalimantan timur terutama eksploitasi kayu secara liar (illegal loging) 

dan penebangan hutan mangrove di daerah pesisir yang makin lama tidak 

terkontrol.  

Kendati masuk ke dalam salah satu tujuan wisata bawah laut kelas dunia, 

Kabupaten Berau masih harus berkutat dengan maraknya penggunaan bom 

dan racun ikan yang digunakan oleh nelayan setempat, yang juga mengancam 

kelestarian terumbu karang Berau. Dari 12 pulau yang masuk dalam Kawasan 

Konservasi Laut (KKL) Berau, Kalimantan Timur dengan luasan 1,2 juta ha, 

diperkirakan sebanyak 40 persen atau 480.000 ha merupakan kawasan 

terumbu karang di mana hingga saat ini telah terjadi kerusakan terumbu 

karang Berau mencapai 60 persen dari luas total, yang ditandai dengan banyak 

ditemukannya karang-karang mati dan patahan–patahan karang yang sudah 

cukup lama di dasar laut menjadi Rubble dengan presentase berkisar 11-52 

persen dan karang mati ber-Algae (Death Coral Algae/ DCA) pada beberapa 

lokasi pengamatan di luar PIT (Point Intercept Transect).  Selain pemakaian 

bahan peledak, kerusakan terumbu karang juga diduga disebabkan oleh 
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aktivitas manusia dari daratan akibat pembukaan lahan untuk penginapan 

yang dapat meningkatkan kekeruhan, mengurangi cahaya matahari yang 

masuk sehingga dapat menghambat pertumbuhan zooanthelae simbion dari 

karang.  Disamping itu, aliran drainase yang mengandung kotoran yang 

terbuang ke perairan pantai memacu pertumbuhan algae yang akan bersaing 

dengan larva karang untuk menempel pada substrat keras. Penangkapan ikan 

secara berlebihan dapat membuat masalah ini bertambah buruk karena ikan-

ikan pemakan algae juga ikut tertangkap. Dengan potensi yang besar beserta 

permasalahannya, wilayah pesisir dan laut Kabupaten Berau perlu dikelola 

dengan baik dan tepat guna menjaga kelestarian lingkungan berkelanjutan. 

c. Residu aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan 

Aktivitas pertambangan di Berau yang berpotensi merusak lingkungan 

jika tidak diatur, diawasi dan dikelola dengan bijak akan mengganggu 

keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan 

manusia. Sifat usaha pertambangan, khususnya tambang terbuka (open pit 

mining), selalu merubah bentang alam sehingga memengaruhi ekosistem dan 

habitat aslinya. Usaha pertambangan yang demikian dan diperparah dengan 

banyaknya pertambangan tanpa ijin (PETI) cenderung ditolak masyarakat 

karena dampak negatifnya bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.  

d. Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati (biodiversity) 

Kabupaten Berau termasuk daerah yang kaya akan keanekaragaman 

hayati, baik di perairan maupun daratan. Keanekaragaman hayati akuatik di 

Kabupaten Berau banyak dijumpai di perairan atau kawasan laut kepulauan 

Derawan, meliputi: mangrove, lamun (seagrass-meadows), terumbu karang, 

ikan karang, Cetacean dan Manta Rays (kelompok paus dan lumba-lumba), 

penyu, ubur-ubur, biota lainnya (decapoda, alga, plankton, gastropoda, bentik 

foraminifera). Keanekaragaman hayati flora dan fauna daratan di Kabupaten 

Berau banyak dijumpai di hutan di mana hasil survei fauna darat menunjukkan 

telah ditemukan sebanyak 42 jenis mamalia, 108 jenis burung, 6 jenis reptil, 9 

jenis amphibi, 35 jenis ikan air tawar dan 14 jenis nyamuk. Fauna mamalia 

terdiri dari 4 jenis primata, 10 jenis rodentia, 3 jenis tupai, 3 jenis kucing, 4 
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jenis tikus, 9 jenis kelelawar dan 9 jenis mamalia lainnya. Bekantan dan orang 

utan termasuk mamalia dan merupakan endemik Pulau Kalimantan, sedangkan 

13 jenis mamalia yang termasuk kategori dilindungi, yaitu beruang madu, 

garangan, kancil, kukang, kijang kuning, kucing hutan, landak, macan dahan, 

musang hitam, muncak, pelanduk napu, rusa, dan trenggiling. Fauna burung 

(avifauna) diantaranya adalah beo atau tlung (Gracula religiosa), elang bondol 

(Hallaster indus), burung raja udang (Alcedo meninting) yang merupakan 

avifauna kategori dilindungi. Sedangkan reptil kategori dilindungi adalah ular 

sawa (Phyton molurus) dan 3 jenis amphibi. Dengan semakin meningkatnya 

aktivitas perekonomian dan pertambangan di Berau, telah mendatangkan 

ancaman tersendiri bagi keberlangsungan hidup dan keanekaragaman hayati 

tersebut Terlebih lagi, pengembangan perkebunan sawit juga cukup intens 

dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang 

mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup harus terus digalakkan 

tanpa mengurangi porsi perekonomian daerah. 

e. Pencemaran air semakin meningkat 

Salah satu penyebab pencemaran air adalah aktifitas tambang yang tidak 

ramah lingkungan. Aktivitas tambang batubara di Indonesia khususnya 

Kabupaten Berau biasanya dilakukan dengan cara tambang terbuka, walaupun 

ada beberapa yang menggunakan tambang bawah tanah (underground mining), 

sehingga akan berdampak terhadap perubahan bentang alam, sifat fisik, kimia, 

dan biologis tanah, serta secara umum menimbulkan kerusakan pada 

permukaan bumi. Dampak ini secara otomatis akan mengganggu ekosistem di 

atasnya, termasuk tata air (Subardja, 2007). Menurut Sayoga (2007), 

permasalahan lingkungan dalam aktivitas pertambangan batubara umumnya 

terkait dengan Air Asam Tambang (AAT) atau Acid Mine Drainage (AMD). Air 

tersebut terbentuk sebagai hasil oksidasi mineral sulfida tertentu yang 

terkandung dalam batuan oleh oksigen di udara pada lingkungan berair. 

Pestisida dan herbisida yang berlebih dari perkebunan kelapa sawit juga 

berpotensi mencemari sungai. Pengelolaan limbah yang kurang baik 

(membuang langsung ke sungai) mengakibatkan air tercemar, kotor, dan bau 

yang efeknya berbahaya. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Marganingrum dan Noviardi 

(2010) diketahui bahwa aktifitas tambang secara langsung maupun tak 

langsung dapat mencemari air. Hasil analisis data yang diperoleh, baik di 

lapangan maupun analisis laboratorium, baik dari sampel air maupun sampel 

tanah, menunjukkan bahwa keasaman air di sepanjang aliran sungai 

disebabkan oleh faktor lingkungan di sekitar penambangan batubara, daripada 

pencemaran dari limbah hasil pengolahan batubara. Oleh karena itu, 

pengelolaan lahan bekas tambang perlu dilakukan secermat mungkin untuk 

menghindari kontak dengan udara dan air dari luar guna meminimalisir 

polutan dari lokasi bekas tambang ataupun tanah di sekitar penambangan 

batubara yang kaya akan mineral sulfide. 

f. Kualitas udara di wilayah perkotaan semakin menurun 

Pencemaran udara di Kabupaten Berau lebih disebabkan adanya 

pembakaran lahan yang rutin dilakukan masyarakat tiap tahunnya. Sebagai 

contoh, kualitas udara di Tanjung Redeb yang semakin menurun saat musim 

tanam tiba akibat gangguan asap tebal dari pembakaran lahan oleh masyarakat. 

Hal ini tentu memerlukan suatu pengaturan dan pemahaman kepada 

masyarakat serta perlu segera diambil langkah antisipasi agar ke depannya 

tidak terjadi lagi. 

g. Pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan urusan hutan 

lingkungan hidup 

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengatur mengenai pembagian 

urusan kehutanan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah (Kabupaten/Kota). Menurut undang-undang tersebut, urusan bidang 

kehutanan sebagian besar mejadi wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Provinsi. Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap urusan bidang kehutanan 

terletak pada sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya. Kewenangan pemerintah daerah hanya untuk pelaksanaan 

pengelolaan tanaman hutan raya (TAHURA) saja. Hal ini tentu saja membatasi 

wewenang pemerintah daerah dalam bidang kehutanan. Adapun kewenangan 



 

 

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah 

   

IV - 13 

Perubahan Atas RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 

pemerintah daerah dalam urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.6  
Kewenangan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota)  

dalam Urusan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 

No Sub Bidang Kewenangan 

1 Perencanaan Lingkungan Hidup RPPLH kabupaten/kota 

2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS) 

KLHS untuk Kebijakan Rencana 
dan/atau Program (KRP) 
kabupaten/kota 

3 Pengendalian Pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkungan Hidup 

Pencegahan penanggulangan dan 
pemulihan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup dalam 
daerah kabupaten/kota. 

4 Keanekaragaman Hayati (Kehati) Pengelolaan Kehati kabupaten/kota 

5 Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), 
dan Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun (Limbah B3) 

a. Penyimpanan sementara limbah B3.  
b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 

(satu) daerah kabupaten/kota 

6 Pembinaan dan pengawasan terhadap 
izin lingkungan dan izin perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup 
(PPLH) 

Pembinaan dan pengawasan terhadap 
usaha dan/atau kegiatan yang izin 
lingkungan dan izin PPLH diterbitkan 
oleh Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota. 

7 Pengakuan keberadaan masyarakat 
hokum adat (MHA), kearifan lokal dan 
hak MHA yang erkait dengan PPLH 

a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan 
lokal atau pengetahuan tradisional 
dan hak kearifan local atau 
pengetahuan tradisional dan hak MHA 
terkait dengan PPLH yang berada di 
Daerah kabupaten/kota.  

b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan 
lokal atau pengetahuan tradisional 
dan hak kearifan lokal atau 
pengetahuan tradisional dan hak 
MHA terkait dengan PPLH yang 
berada di daerah kabupaten/kota. 

8 Pendidikan, pelatihan, dan 
penyuluhan lingkungan hidup untuk 
masyarakat 

Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, 
dan penyuluhan lingkungan hidup 
untuk lembaga kemasyarakatan tingkat 
daerah kabupaten/kota 

9 Penghargaan lingkungan hidup untuk 
masyarakat 

Pemberian penghargaan lingkungan 
hidup tingkat daerah kabupaten/kota. 

10 Pengaduan lingkungan hidup Penyelesaian pengaduan masyarakat di 
bidang PPLH 
terhadap:  
a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin 
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No Sub Bidang Kewenangan 

lingkungan dan/atau izin PPLH 
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota.  

b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi 
dan/atau dampaknya di Daerah 
kabupaten/kota. 

11 Persampahan a. Pengelolaan sampah. 
b. Penerbitan izin pendaurulangan 

sampah/pengolahan sampah, 
pengangkutan sampah dan 
pemrosesan akhir sampah yang 
diselenggarakan oleh swasta.  

c. Pembinaan dan pengawasan 
pengelolaan sampah yang 
diselenggarakan oleh pihak swasta. 

 

h. Belum harmonisnya peraturan perundangan lingkungan hidup 

Untuk mengatasi masalah dan menjaga kualitas lingkungan, pengelolaan 

lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran 

serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya 

berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh 

sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup 

kemantapan kelembagaan, sumber daya manusia dan kemitraan lingkungan, 

disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan.  

Hukum lingkungan atau peraturan perundangan di bidang lingkungan 

hidup masih kurang bersinergi dengan peraturan perundangan sektor lainnya. 

Banyak terjadi inkonsistensi, tumpang tindih dan bahkan saling bertentangan, 

baik peraturan perundangan yang ada di tingkat nasional maupun peraturan 

perundangan daerah. Untuk memberikan penguatan sebagai upaya 

pengarusutamaan prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka 

pengembangan hukum lingkungan perlu terus dilakukan. Keterkaitan dan 

keseluruhan aspek lingkungan telah memberi konsekuensi bahwa pengelolaan 

lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan 

tetapi berintegrasi dengan seluruh pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu 

saat ini dan seterusnya, masalah lingkungan hidup telah menjadi sorotan 
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terutama dalam kaitannya dengan pembangunan daerah berbasis peningkatan 

perekonomian. Permasalahan “Degradasi lingkungan hidup” di Kabupaten 

Berau dipicu oleh permasalahan dan beberapa akar masalah sebagai berikut. 

Tabel 4.7  
Rumusan Permasalahan  

“Degradasi Lingkungan Hidup” 

Permasalahan Akar Masalah 

Belum optimalnya tata kelola 
lingkungan hidup 

1. Terus menurunnya kondisi hutan Berau 

2. Habitat ekosistem pesisir dan laut yang 
semakin rusak 

3. Residu aktivitas pertambangan yang 
merusak lingkungan 

4. Tingginya ancaman terhadap 
keanekaragaman hayati (biodiversity) 

5. Pencemaran air semakin meningkat 

6. Kualitas udara di wilayah perkotaan 
semakin menurun 

7. Pembagian wewenang dan tanggung 
jawab pengelolaan urusan hutan 
lingkungan hidup 

8. Belum harmonisnya peraturan 
perundangan lingkungan hidup 

3. Transformasi sektor ekonomi berjalan lambat 

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Berau yang berujung pada 

peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari 

permasalahan perekonomian yang multi dimensi, seperti: masih tingginya 

angka kemiskinan, angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan, minimnya 

aksesibilitas ke setiap wilayah (terutama wilayah terpencil) hingga pemerataan 

pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Berau 

memiliki “pekerjaan rumah” yang merupakan permasalahan utama dan 

periodik yakni menurunkan kesenjangan kesejahteraan masyarakat sekaligus 

meningkatkan daya saing perekonomian melalui transformasi perekonomian 

yang berfokus pada masyarakat menengah ke bawah. Dari permasalahan 

Transformasi sektor ekonomi berjalan lambat, terdapat beberapa 
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fenomena yang menggambarkan atau memicu permasalahan tersebut, antara 

lain: 

a. Masih rendahnya pemberdayaan ekonomi masyarakat 

Kesenjangan sosial dalam masyarakat sangat terlihat pada masyarakat 

yang berada pada kategori miskin maupun keluarga pra sejahtera di mana pada 

tahun 2016, tingkat kemiskinan Kabupaten Berau (5,37%) meningkat dari 

periode sebelumnya meskipun lebih rendah dari angka Provinsi Kalimantan 

Timur, yakni sebesar 6,11 persen. Dari perbandingan dengan wilayah sekitar 

juga terlihat masih minimnya kemiskinan di Kabupaten Berau yang 

mengindikasikan daya saing wilayah terkait kesejahteraan sosial lebih baik jika 

dibandingkan wilayah sekitarnya. Namun, meski secara persentase lebih 

rendah, akan tetapi harus dilihat indikator-indikator lainnya seperti gini rasio 

(pemerataan), kedalaman kemiskinan, maupun keparahan kemiskinan wilayah. 

Fenomena kenaikan angka kemiskinan ini harus selalu dipantau dan 

diminimalisir kembali guna menjalankan salah satu amanat pembangunan 

nasional yakni untuk menyejahterakan rakyat. 

Gambar 4.3  
Perbandingan Tingkat Kemiskinan 

Kabupaten Berau dan Wilayah Sekitarnya, 2016 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 
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b. Masih tingginya pengangguran 

Semakin meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Berau berbanding 

lurus dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang merupakan masa 

produktif untuk mandiri secara ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang 

berkualitas akan meningkatkan akselerasi capaian pembangunan, namun 

sebaliknya, jika angkatan kerja yang merupakan tulang punggung 

perekonomian daerah masih minim kualitasnya maka akan timbul masalah. 

Permasalahan tersebut yang dialami oleh Kabupaten Berau saat ini di mana 

angkatan kerja sebagian besar hanya lulusan SD ke bawah. Hal ini terlihat pula 

dari angka pengangguran Kabupaten Berau pada beberapa tahun ini yang 

masih cukup fluktuatif di mana sempat mencapai 10,05 persen pada tahun 

2014 meskipun menurun kembali pada tahun berikutnya mencapai 5,72 

persen. Angka pengangguran ini masih cukup tinggi sehingga perlu adanya 

penanganan khusus pada angkatan kerja di Kabupaten Berau agar memiliki 

daya saing dalam kompetisi pasar kerja. 

Tabel 4.8  
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka 

Kabupaten Berau dan Wilayah Sekitarnya, 2016 

Kabupaten/Kota 2013 2014 2015 

Berau 5,85 10,05 5,72 

Kutai Timur 6,09 5,65 5,14 

Samarinda 8,57 7,56 5,61 

Bulungan (Kaltara)   6,97 

Kalimantan Timur 7,94 7,54 7,50 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 

Pada analisis lanjutan, dari keseluruhan penduduk angkatan kerja yang 

memiliki pekerjaan sebanyak 36,25 persen bekerja pada sektor lapangan usaha 

pertanian. Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat cukup 

banyak pekerja pertanian yang masih merupakan lulusan SD ke bawah. Hal ini 

tentu saja menjadi masalah mengingat “kue” perekonomian dari sektor 

pertanian mencapai 11,38 persen namun tenaga kerjanya masih belum optimal 

kualitasnya. Selain itu, sebagian besar pelaku sektor pertanian juga masih 

menggunakan sistem tradisional. Permasalahan ini memiliki berbagai solusi 
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yang mungkin dapat diselaraskan dengan berbagai sektor lain seperti 

agrobisnis, teknologi informasi, dan sebagainya. 

c. Pendapatan masyarakat yang belum merata 

Melihat belum meratanya infrastruktur Berau, secara langsung juga 

berdampak kepada belum meratanya pendapatan masyarakat.  Dilihat dari 

tabel indeks gini Kabupaten Berau, ketimpangan pendapatan di Kabupaten 

Berau termasuk ketimpangan sedang karena masih di bawah angka 0,5. Indeks 

gini menurun dari angka 0,3305 di tahun 2013 ke angka 0,3204 di tahun 2014 

yang berarti terjadi penurunan ketimpangan pada pemerataan pendapatan 

masyarakat. Meskipun mengalami penurunan gini ratio, akan tetapi jika 

dibandingkan dengan wilayah lain masih termasuk pada ketimpangan 

pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu, Pemerintahan Kabupaten Berau harus 

merumuskan program pemerataan pendapatan masyarakat dalam kualitas 

yang optimal. 

Gambar 4.4  
Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Berau dan Wilayah Sekitarnya, 2014 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015 

Perbandingan Upah Minimum Regional baik Kabupaten/Kota maupun 

Provinsi Kalimantan Timur sebenarnya menunjukkan cukup tingginya upah 

tenaga kerja di Kabupaten Berau yang mencapai upah minimum 

Rp.2.657.537,50,-. Namun, tingginya upah minimum ini hanya dapat 

dilaksanakan oleh beberapa usaha, utamanya perusahaan besar. Perusahaan-

0,3204

0,3076
0,3047 0,3030

0,3355

0,2800

0,2900

0,3000

0,3100

0,3200

0,3300

0,3400

Berau Samarinda Kutai Timur Bulungan
(Kaltara)

Kalimantan
Timur



 

 

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah 

   

IV - 19 

Perubahan Atas RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 

perusahaan kecil maupun usaha mikro kecil menengah masih belum dapat 

memberikan upah minimum karena dianggap terlalu tinggi. 

Gambar 4.5  
Perbandingan Upah Minimum Regional Kabupaten Berau dan Wilayah 

Sekitarnya, 2016 

 
Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2017 

d. Pertumbuhan perekonomian masih terpusat di perkotaan 

Pemerataan pembangunan daerah cukup sulit diimplementasikan 

mengingat pergerakan perekonomian Kabupaten Berau yang terpusat pada 

wilayah perkotaan. Distribusi penduduk yang tidak merata merupakan salah 

satu penyebab timbulnya permasalahan tersebut. Kecamatan Tanjung Redeb 

dengan jumlah penduduk terbanyak (75.110 penduduk) menjadi pusat 

perekonomian daerah sekaligus mendominasi kontribusi perekonomian 

daerah. Kegiatan perekonomian di daerah pedesaan belum mampu 

menggerakkan roda perekonomian secara masif pada masing-masing wilayah 

sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tidak terlalu signifikan. 

Permasalahan-permasalahan di atas dipicu oleh beberapa akar masalah 

yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:  
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Tabel 4.9  
Rumusan Permasalahan  

“Transformasi Sektor Ekonomi Berjalan Lambat” 
Permasalahan Akar Masalah 

Belum terlaksananya 
transformasi ekonomi 
berdasar sumber daya 
terbarukan  

1. Masih rendahnya pemberdayaan ekonomi 
masyarakat 

2. Masih tingginya pengangguran 

3. Pendapatan masyarakat yang belum merata 

4. Pertumbuhan perekonomian masih terpusat 
di perkotaan 

 

4. Perlambatan ekonomi hingga mencapai titik negatif 

Kabupaten Berau termasuk salah satu wilayah administrasi di Provinsi 

Kalimantan Timur yang memiliki potensi sumber daya alam yang tergolong 

tinggi. Namun, dalam pemberdayaan dan penggunaannya untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat masih belum optimal. Hal ini terlihat dari 

pergerakan perekonomian Kabupaten Berau yang menurun secara signifikan 

dalam kurun waktu lima tahun di mana pada tahun 2012 sebesar 15,47 persen 

turun menjadi -1,70 persen pada tahun 2016. Penurunan ini salah satunya 

disebabkan oleh fluktuasi perekonomian global yang menyebabkan 

melambatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertambangan dan penggalian 

sebagai kontributor dominan dalam pembentukan struktur perekonomian 

Kabupaten Berau. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau ini mencapai titik 

paling rendah dibandingkan beberapa kabupaten/kota di sekitarnya dan 

Provinsi Kalimantan Timur. Permasalahan yang cukup urgent inilah yang perlu 

diperhatikan, khususnya bagi pengambil kebijakan untuk perbaikan 

perekonomian ke depan. 

Tabel 4.10  
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten Berau dan Wilayah Sekitarnya, 2012-2016 
Wilayah 2012 2013 2014 2015 2016 

Berau 15,47 10,38 8,23 6,03 -1,70 

Samarinda 0,50 4,93 5,43 0,04 0,23 

Kutai Timur 11,54 4,10 3,43 1,45 -1,08 

Bulungan (Kaltara) 7,92 5,36 4,29 2,07 2,40 

Kalimantan Timur 5,26 2,25 1,71 -1,21 -0,38 
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 

Perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun selama ini telah 

mencakup program-program yang memberdayakan masyarakat dalam 

perekonomian lokal namun kurang maksimal dalam implementasinya. Hal ini 

dikarenakan permasalahan pengembangan ekonomi lokal selalu terkait dengan 

permasalahan lain, seperti aksesibilitas wilayah, sumber daya manusia, 

maupun koordinasi pemerintah daerah.  

Dari masalah perlambatan ekonomi hingga mencapai titik negatif, 

terdapat beberapa permasalahan yang memicu masalah tersebut, yaitu: 

a. Belum terpenuhinya kebutuhan pangan secara mandiri 

Kabupaten Berau, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan 

Timur, berkewajiban untuk mendukung program swasembada beras yang 

dicanangkan oleh gubernur di mana hingga saat ini program tersebut masih 

jauh dari harapan. Rata-rata hasil panen padi sawah di Kabupaten Berau 

sebanyak 4,654 ton/ha pada tahun 2016. Angka ini masih berada jauh di bawah 

angka provinsi yang mencapai 54.365 ton/ha. 

Tabel 4.11  
Perbandingan Produktivitas Tanaman Pangan (Padi) 
Kabupaten Berau dan Wilayah Sekitarnya tahun 2016 

Wilayah Padi Sawah (Ha) 
Padi 

Ladang 
(Ha) 

Jagung (Ha) 
Kedelai 

(Ha) 

Berau 4.654 7.734 2.819 501 

Samarinda* 2.342 100   

Kutai Timur 3.011 5.027 628 55 

Kutai Barat 1.287 1.995 69 27 

Kalimantan Timur 54.365 25.979 4.948 1.059 
*data tahun 2014 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016 

Ke depan, perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dalam 

pengembangan maupun distribusi produk pertanian di setiap wilayah 

Kabupaten Berau. Selain itu, penting pula untuk mulai melirik dan 

mengembangkan komoditas-komoditas baru dalam rangka mengoptimalkan 
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sumber daya regional agar kebutuhan pangan di Kabupaten Berau tidak 

tergantung dari luar wilayah. 

b. Potensi pariwisata belum dikelola dengan maksimal 

Sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam luar biasa potensial, di 

mana menurut Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) 

terdapat 37 potensi objek wisata yang dapat dikembangkan dan menjanjikan 

sebagai tujuan pariwisata dunia, namun dalam pengelolaanya masih belum 

dilakukan secara optimal. Berdasarkan data wisatawan pada tahun 2016, 

jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Berau mencapai 130.023 

orang, yang terdiri dari 2.573 orang merupakan wisatawan mancanegara dan 

127.450 orang adalah wisatawan nusantara. Angka ini meskipun secara umum 

mengalami kenaikan, tetapi jika dilihat dari wisatawan mancanegara 

mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir. Dalam 

hal ini, jika pariwisata dikelola secara optimal maka potensi wisatawan lokal 

maupun mancanegara bisa meningkat mencapai 100 persen sehingga secara 

langsung akan meningkatkan daya saing pariwisata hingga level internasional. 

Oleh karena itu, perlu terobosan-terobosan baru yang efektif, 

berkesinambungan dan terarah terkait pemasaran, pengelolaan resort, hingga 

peningkatan aksesibilitas menuju tempat wisata. 

c. Rendahnya investasi dan penanaman modal daerah 

Berbagai potensi sumber daya yang merupakan keanekaragaman dan 

kekayaan Kabupaten Berau merupakan modal utama pelaksanaan 

pembangunan daerah. Namun dalam pengelolaannya, pemerintah daerah 

membutuhkan investor untuk menanamkan modalnya sekaligus mempercepat 

laju roda perekonomian daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah 

Kabupaten Berau selama ini, penanaman modal mengalami peningkatan 

utamanya pada penanaman modal asing, namun dari segi penanaman modal 

dalam negeri masih terjadi fluktuasi dalam investasi usaha. Realisasi 

penanaman modal di Kabupaten Berau berada pada level middle jika 

dibandingkan dengan beberapa wilayah di Kalimantan Timur, namun jika 

dilihat secara menyeluruh memang berada di atas rata-rata. Meskipun begitu, 
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mengingat cukup banyaknya potensi sumber daya alam, seharusnya investasi 

yang direalisasikan untuk meningkatkan perekonomian dapat lebih 

dioptimalkan melalui berbagai program kegiatan yang mendukung kemudahan 

penanaman modal. 

Tabel 4.12  
Perbandingan Realisasi Penanaman Modal yang Disetujui 

Kabupaten Berau dan Wilayah Sekitarnya, 2016 

Wilayah 
Jumlah 
Proyek 

Realisasi 
Investasi (Juta 

Rp) 

Tenaga Kerja 

Indonesia Asing 

Dalam Negeri 
Berau 31 1.160.750,70 4.555 1 
Kutai Timur 53 1.405.387,90 6.467 11 
Samarinda 15 2.000,00 83 1 
Kalimantan Timur 243 6.885.124,60 29.023 30 

Wilayah 
Jumlah 
Proyek 

Realisasi 
Investasi (Ribu 

US$) 

Tenaga Kerja 

Indonesia Asing 

Asing 
Berau 48 185.268,70 1.947 49 
Kutai Timur 66 289.147,00 8.239 55 
Samarinda 39 15.685,60 592 22 
Kalimantan Timur 471 1.181.859,20 22.204 350 

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2017 

Permasalahan-permasalahan di atas dipicu oleh beberapa akar masalah 

yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.13  
Rumusan Permasalahan  

“Perlambatan Ekonomi Hingga Mencapai Titik Negatif” 
Permasalahan Akar Masalah 

Belum terpenuhinya 
kebutuhan pangan secara 
mandiri 

1. Belum efektifnya pemanfaatan potensi 
pertanian di Kabupaten Berau 

2. Masih rendahnya SDM pertanian di 
Kabupaten Berau 

3. Kurangnya dukungan dan perhatian 
pemerintah terhadap 
penciptaan/pengembangan produk 
pertanian dan manajemen pasca panen 

4. Hilirisasi produk yang belum optimal 

Potensi pariwisata belum 
1. Penggalian potensi wisata yang belum 

berbasis ilmu pengetahuan dan 
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Permasalahan Akar Masalah 
dikelola dengan maksimal teknologi 

2. Belum optimalnya pemasaran 
pariwisata daerah 

3. Akses menuju objek wisata yang belum 
terintegrasi dengan efektif 

Rendahnya investasi dan 
penanaman modal daerah 

1. Belum optimalnya dukungan 
pemerintah daerah terhadap iklim 
investasi yang kondusif 

 

5. Rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia 

Sumber daya manusia merupakan inti dari pelaksanaan pembangunan 

daerah dimana manusia sebagai subyek pembangunan harus memiliki 

kualifikasi pada bidang tertentu untuk meningkatkan segala bentuk 

pencapaian pembangunan pada berbagai aspek kehidupan. Pada akhir tahun 

2015, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai dilaksanakan sebagai bentuk 

realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. 

Dengan meningkatnya daya saing manusia antarnegara di dalam 

pelaksanaan MEA menyebabkan persaingan akan kualitas dan kompetensi  

sangat dibutuhkan bagi SDM Indonesia. Terkait dengan hal itu, daya saing 

sumber daya manusia memiliki hubungan dengan bagaimana kualitas 

masyarakat Kabupaten Berau berperan di berbagai sektor penting dalam 

perekonomian daerah. Dengan kata lain, sumber daya manusia yang tidak 

berkualitas akan menyebabkan rendahnya daya saing sumber daya manusia 

tersebut dalam pembangunan. 

Tabel 4.14  
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia 

Kabupaten Berau dan Wilayah Sekitarnya, 2012-2016 
Wilayah 2012 2013 2014 2015 2016 

Berau 70,77 72,02 72,26 72,72 73,05 

Samarinda 77,84 77,84 78,39 78,69 78,91 

Kutai Timur 69,79 69,79 70,39 70,76 71,10 

Bulungan (Kaltara) 68,66 68,66 69,25 69,37 69,88 

Kalimantan Timur 72,62 73,21 73,82 74,17 74,59 

Nasional 67,70 68,31 68,90 69,55 70,18 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 
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Jika dilihat perbandingan antarwilayah sekitar maupun level provinsi 

maka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Berau berada di 

pertengahan meskipun berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Timur. 

Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam merumuskan 

berbagai program prioritas guna meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia melalui berbagai kebijakan strategis yang mendukung tercapainya 

daya saing masyarakat.  

Dari masalah pokok rendahnya daya saing dan kualitas sumber 

daya manusia, terdapat beberapa permasalahan yang memicu persoalan 

pokok tersebut, antara lain: 

a. Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan 

Kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah akan selalu 

dihubungkan dengan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Begitu 

juga di Kabupaten Berau, belum optimalnya peningkatan kualitas 

pendidikan memiliki dampak yang tinggi terhadap rendahnya daya 

saing dan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan dalam bidang 

pendidikan di Kabupaten Berau antara lain menyangkut kualifikasi 

guru maupun tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan 

terutama di kawasan pedalaman, hingga sosialisasi ke masyarakat akan 

pentingnya pendidikan.  

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Berau mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun hingga mencapai 8,78 tahun pada tahun 2016, yang 

berarti penduduk Kabupaten Berau rata-rata mengenyam jenjang 

pendidikan sekolah selama 8,78 tahun atau kelas 3 SMP semester 

kedua. Meskipun begitu, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Berau 

masih berada jauh di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan 

Timur yang mencapai 9,24 tahun. 
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Tabel 4.15  
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 

Kabupaten Berau dan Wilayah Sekitarnya, 2012-2016 
Wilayah 2012 2013 2014 2015 2016 

Berau 8,34 8,52 8,53 8,62 8,78 

Samarinda 10,00 10,20 10,26 10,31 10,33 

Kutai Timur 8,39 8,56 8,60 8,69 8,72 

Bulungan (Kaltara) 7,88 7,90 8,27 8,29 8,43 

Kalimantan Timur 8,83 8,87 9,04 9,15 9,24 

Nasional 7,59 7,61 7,73 7,84 7,95 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 

Dari segi harapan lama sekolah, angka harapan masyarakat usia masuk 

sekolah cukup tinggi pada lama jenjang pendidikan yang akan 

ditempuhnya. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Berau 

mencapai 13,18 tahun yang mengindikasikan bahwa seseorang yang 

berumur 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk dapat bersekolah 

selama 13-14 tahun. 

Tabel 4.16  
Perbandingan Harapan Lama Sekolah (Tahun) 

Kabupaten Berau dan Wilayah Sekitarnya, 2012-2016 
Wilayah 2012 2013 2014 2015 2016 

Berau 12,06 12,86 12,96 13,17 13,18 

Samarinda 13,64 13,76 14,16 14,17 14,23 

Kutai Timur 11,59 12,12 12,42 12,43 12,44 

Bulungan (Kaltara) 12,44 12,48 12,53 12,56 12,75 

Kalimantan Timur 12,46 12,85 13,17 13,18 13,35 

Nasional 11,68 12,10 12,39 12,55 12,72 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 

b. Derajat kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan 

Peran kesehatan menjadi vital, mengingat setiap orang memerlukan 

kondisi tubuh “sehat” guna memaksimalkan potensi yang dimilikinya. 

Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan pada 

masyarakat dengan memeratakan tenaga medis ke wilayah 

pedalaman, meningkatkan kualifikasi tenaga medis, hingga 

mengefisiensikan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Angka 

harapan hidup di Kabupaten Berau yang cenderung naik perlahan 
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pada tahun 2012 sebesar 71,10 tahun, meningkat menjadi 71,37 tahun 

pada tahun 2016. Meskipun angka ini cukup tinggi, namun jika 

dibandingkan dengan angka harapan hidup Provinsi Kalimantan 

Timur (73,68 tahun) masih cukup tertinggal. 

Tabel 4.17  
Perbandingan Angka Harapan Hidup (Tahun) 

Kabupaten Berau dan Wilayah Sekitarnya, 2012-2016 
Wilayah 2012 2013 2014 2015 2016 

Berau 71,10 71,15 71,21 71,31 71,37 

Samarinda 73,56 73,59 73,63 73,65 73,68 

Kutai Timur 72,23 72,30 72,37 72,39 72,45 

Bulungan (Kaltara) 71,84 72,02 72,11 72,21 72,36 

Kalimantan Timur 73,32 73,52 73,62 73,65 73,68 

Nasional 70,20 70,40 70,59 70,78 70,90 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 

Permasalahan-permasalahan di atas dipicu oleh beberapa akar 

masalah yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.18  
Rumusan Permasalahan  

“Rendahnya Daya Saing dan Kualitas Sumber Daya Manusia” 

Permasalahan Akar Masalah 

Belum optimalnya 
peningkatan kualitas 
pendidikan 

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana 
pendidikan yang menjangkau wilayah 
terpencil 

2. Rendahnya kualitas dan pemerataan 
pendidikan di daerah terpencil 

3. Kualitas tenaga pendidik dan 
pendidikan belum sepenuhnya 
terkualifikasi baik 

4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan 
pentingnya pendidikan dan 
keterampilan yang tinggi 

Derajat kesehatan 
masyarakat masih perlu 
ditingkatkan 

1. Belum meratanya pelayanan kesehatan 
pada seluruh lapisan masyarakat 

2. Perilaku hidup sehat masyarakat masih 
rendah 

3. Kurangnya pemahaman masyarakat 
mengenai lingkungan sehat 
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6. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik 

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan core business dalam 

mengimplementasikan pembangunan daerah mengingat aparatur 

pemerintah adalah subyek utama pembangunan. Sekurang-kurangnya 

terdapat empat elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang 

harus diperhatikan untuk mencapai good governance yang efektif dan 

efisien, yakni accountability, transparency, predictability, dan participation. 

Dari masalah utama belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang 

baik, terdapat beberapa permasalahan yang memicu masalah utama, antara 

lain: 

a. Belum optimalnya pelaksanaan dan pengawasan pemerintah yang 

bersih dan bebas KKN 

Jalannya roda pemerintahan Di Kabupaten Berau harus senantiasa 

dijaga dan diawasi dalam pelaksanaannya agar terhindar dari segala 

bentuk KKN dan pelanggaran lainnya sehingga tercipta pemerintahan 

yang bersih, efektif dan efisien. Berbagai penertiban administrasi 

maupun pengawasan penggunaan keuangan daerah akan menjadi 

basis utama dalam meminimalisir kasus tindak pidana penyimpangan 

penggunaan anggaran baik secara teknis maupun administrasi. 

b. Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja 

pemerintah 

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah 

ditunjukkan dengan adanya akuntabilitas pelaporan keuangan yang 

memadai, meliputi kewajaran penyajian Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan 

Kementerian/Lembaga (LK K/L). Opini BPK terhadap laporan 

keuangan pemerintah Kabupaten Berau memperoleh opini Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas 

pelaporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Berau 

mengalami perbaikan. 
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Menurut hasil penelitian atas evaluasi pelayanan publik Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012, Kabupaten Berau 

mendapatkan nilai 466 dengan peringkat C. Peringkat C dimaksud 

Agak Kurang dalam artian bahwa kualitas pelayanan publik belum 

memuaskan masyarakat sehingga peningkatan pelayanan publik 

Pemerintah Kabupaten Berau harus ditingkatkan. 

c. Masih rendahnya kualitas pembangunan desa 

Pembangunan masyarakat desa diarahkan untuk meningkatkan peran 

serta dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan daerah. Masih 

rendahnya kualitas pembangunan desa disebabkan oleh belum 

terintegrasinya program pemerintah pusat one village one product 

sebagai salah satu indikasi produktivitas dan penguatan perekonomian 

desa. Selain itu, kapasitas aparat desa yang masih rendah juga menjadi 

penyebab belum optimalnya pembangunan tingkat desa. 

Pemerintah Kabupaten Berau perlu memberikan arahan mengenai 

pemberian tugas pembantuan ke desa melalui aparatur di tingkat 

kecamatan bahwa pembangunan desa sangat strategis dan penting 

dalam rangka mendukung program pembangunan pemerintah pusat 

dalam membangun Indonesia dari pinggiran. Berbagai program dan 

kegiatan pemberdayaan desa seoptimal mungkin dilaksanakan dengan 

partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. 

Permasalahan-permasalahan di atas dipicu oleh beberapa akar 

masalah yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.19  
Rumusan Permasalahan  

“Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” 
Permasalahan Akar Masalah 

Belum optimalnya 
pelaksanaan dan 
pengawasan pemerintah 
yang bersih dan bebas KKN 

1. Pengelolaan keuangan dan aset daerah 
belum dilakukan secara efisien, efektif, 
dan transparan 

2. Perencanaan penganggaran dalam 
pelaksanaan pembangunan daerah 
belum efektif dan efisien 
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Permasalahan Akar Masalah 

3. Belum berkualitasnya aparatur 
perencanaan pembangunan daerah 

4. Pencapaian sasaran pembangunan 
tingkat daerah maupun OPD belum 
dikendalikan dengan baik dan bersistem 

Belum optimalnya kapasitas 
dan akuntabilitas kinerja 
pemerintah 

1. Pengelolaan penyelenggaraan dan 
manajemen pemerintahan dalam 
mendukung pelayanan publik belum 
maksimal 

2. Pelayanan prima yang sesuai dengan 
SPM belum dilaksanakan oleh seluruh 
aparatur pemerintahan 

3. Masih kurangnya kesadaran aparatur 
pemerintahan sebagai pelayan 
masyarakat 

Masih rendahnya kualitas 
pembangunan desa 

1. Masih rendahnya kapasitas aparatur 
pemerintah desa 

2. Belum optimalnya pembentukan 
BUMDesa 

3. Minimnya kegiatan ekonomi dan 
produksi di daerah pedesaan terutama 
daerah terdalam dan terpencil 

4. Minimnya pembangunan infrastruktur 
perdesaan 

 

4.2. Isu-Isu Strategis 

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi 

perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya 

kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. 

Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu-isu strategis menjadi salah satu 

acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan agar 

pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat. 

Diharapkan dengan memerhatikan setiap isu strategis yang muncul, dalam 

waktu lima tahun ke depan pembangunan Kabupaten Berau lebih signifikan dan 

memiliki keterkaitan dengan perwujudkan masyarakat Indonesia yang adil, 

makmur, dan sejahtera. 



 

 

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah 

   

IV - 31 

Perubahan Atas RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 

Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya 

akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya 

tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak 

diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam 

pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan 

melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat 

strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda 

pembangunan lima tahun kedepan. Rumusan dari isu strategis mencakup isu 

internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan. 

1. Penelaahan Isu Strategis Internasional 

Isu-isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan 

pembangunan selama lima tahun masa perencanaan jangka menengah 

Kabupaten Berau, antara lain: pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 

(Sustainable Development Goals/SDG’s), penerapan green economic global 

(ekonomi ramah lingkungan), penerapan sumber energi alternatif sebagai 

antisipasi sumber energi tak terbarukan, antisipasi perubahan iklim global 

(global warning/climate change), serta kemajuan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) yang semakin pesat. 

a. Sustainable Development Goals/SDGs 

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda ke depan untuk 

melanjutkan Millennium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada 

tahun 2015. Permasalahan isu lingkungan global lebih ditekankan dan 

diprioritaskan dalam SDGs, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia 

sejak tahun 2000 mengenai isu deplation sumber daya alam, kerusakan 

lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, food and energy security, dan 

pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang 

menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs, yaitu:  

1. Indikator yang melekat pembangunan manusia (Human Development), di 

antaranya pendidikan, kesehatan.  
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2. Indikator yang melekat pada lingkungan kecilnya (Social Economic 

Development), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta 

pertumbuhan ekonomi.  

3. Indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (Environmental 

Development), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas 

lingkungan yang baik.  

Secara Global terdapat 17 Goals yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu: 

1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang; 

2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan 

nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan; 

3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup untuk semua usia; 

4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang 

pembelajaran untuk semua pihak; 

5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak; 

6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi 

untuk semua; 

7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua; 

8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif 

untuk semua pihak; 

9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi, dan mendukung 

industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi; 

10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antarnegara; 

11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan 

berkelanjutan; 

12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi; 

13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya; 

14) Konservasi dan sumber daya laut, samudera dan pantai untuk 

pembangunan berkelanjutan; 

15) Melindungi, mengembalikan, dan mendorong pemanfaatan ekosistem 

teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, 

mencegah/menghentikan penggurunan, dan mencegah degradasi dan 

hilangnya keragaman hayati; 
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16) Mendukung perdamaian dan ketebukaan masyarakat untuk mendukung 

pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan dan 

kelembagaan terbuka pada setiap level; dan 

17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk 

pembangunan berkelanjutan. 

b. Penerapan Green Economic Global (Ekonomi Ramah Lingkungan) 

Penerapan green economy telah menjadi pembicaraan hangat dunia 

karena degradasi lingkungan semakin lama semakin meluas dengan tingkat 

keparahan yang semakin tinggi. Negara-negara maju yang telah mulai 

menerapkan green economy melalui penciptaan berbagai produk hijau juga 

telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling 

mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah 

lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan. Indonesia 

dengan kelimpahan sumber daya hayati dan non hayati memiliki potensi besar 

untuk mengimplementasikan green economy melalui transformasi 

pembangunan tradisional ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal 

tersebut dapat dilakukan diantaranya melalui pencegahan pembalakan liar 

hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan 

kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, ketersediaan air 

bersih, dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Menurut PBB, apabila dunia 

berhasil mengurangi perusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan 

bisa mencegah kerugian senilai US$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah 

kaca global.  

c. Penerapan sumber energi alternatif sebagai antisipasi sumber energi 

tak terbarukan 

Keberlanjutan sumber energi di masa depan semakin menipis, selain 

khawatir akan kapasitasnya yang semakin berkurang, masyarakat dunia juga 

khawatir akan isu global warming yang diakibatkan oleh hasil pembakaran 

energi fosil sehingga membuat lapisan ozon semakin tipis. Indonesia sendiri 

masih sangat tergantung dengan pasokan energi yang berasal dari energi fosil 

untuk digunakan sebagai bahan bakar minyak (BBM) sehingga perlu adanya 
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pembaruan dalam menyikapi krisis energi dengan penggunaan energi alternatif. 

Energi alternatif ini sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, 

terutama dengan kondisi geografis Indonesia yang beriklim tropis dan potensi 

kesuburan tanah yang tinggi. Sumber energi alternatif dapat berasal dari 

sampah yang dihasilkan baik organik maupun anorganik serta berasal dari 

sumber energi terbarukan seperti biomassa, matahari, angin, dan sebagainya. 

Diharapkan ke depan, Indonesia memiliki sumber energi yang akan mencukupi 

kebutuhan energi dalam negeri tanpa khawatir dengan peningkatan pemanasan 

global. 

d. Antisipasi perubahan iklim global (Global Warming/Climate Change) 

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian 

ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan 

pangan, banjir dan bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan 

masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan 

pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan 

yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga 

dan efek global warming dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap 

terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. 

e. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan teknologi informasi 

dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang 

mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami 

perkembangan yang positif dan agregrat yang signifikan. Dengan adanya 

kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Indonesia diharapkan 

mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada dan mempunyai 

peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul dengan 

spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional. 

2. Penelaahan Isu Strategis Nasional (RPJMN Periode 2015-2019) 

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan 

Wakil Presiden Republik Indonesia serta berdasarkan kajian maupun analisis 

mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk 
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ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan 

sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN Tahun 

2005-2025 maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi 

RPJMN Tahun 2015-2019 sebagai berikut: 

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN 

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” 

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui Misi sebagai berikut: 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, 

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya 

maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara 

kepulauan. 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis 

berlandaskan Negara Hukum. 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri 

sebagai negara maritim. 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan 

sejahtera. 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, 

dan berlandaskan kepentingan nasional. 

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta untuk menunjukkan prioritas 

dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri 

dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan 

sembilan agenda prioritas (NAWA CITA), yaitu: 

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 

2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 
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3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah 

dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan 

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional 

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa 

Asia lainnya. 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor 

strategis ekonomi domestik. 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 

Dalam pelaksanaan agenda prioritas nasional tersebut, dirumuskanlah 

kebijakan pengembangan wilayah pulau-pulau besar yang diarahkan untuk 

mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa 

Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum 

pembangunan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan 

wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan. 

Perekonomian wilayah Pulau Kalimantan ditopang oleh 3 sektor utama, 

yaitu pertambangan dan penggalian, pertanian terutama perkebunan, dan 

industri pengolahan; serta sektor perikanan dan kehutanan. Berdasarkan 

potensi keunggulan wilayah Pulau Kalimantan, maka tema besar pembangunan 

wilayah Kalimantan: 

 Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan 

meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, 

dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan 

penanggulangan bencana alam banjir dan kebakaran hutan. 
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 Lumbung energi nasional dengan pengembangan hirilisasi komoditas batu 

bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomasa 

dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA. 

 Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, 

bijih besi, gas alam cair, pasir zircon dan pasir kuarsa. 

 Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung nasional. 

Tujuan pengembangan wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 

adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah Pulau 

Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) 

pengembangan hirilisasi komoditas batu bara, serta pengembangan insutri 

berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir 

zircon dan pasir kuarsa, (b) Penyediaan infrastruktur wilayah, (c) Peningkatan 

SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.  

Pada akhir tahun 2019, pengembangan wilayah Pulau Kalimantan 

semakin meningat. Hal ini, dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi 

PDRB wilayah Pulau Kalimantan terhadap PDB nasional, yaitu dari sekitar 8,7 % 

(2013) menjadi 9,6 % (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Pulau Kalimantan. 

Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan 

pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 Provinsi Kalimantan Timur dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.20  
Target Prioritas Pembangunan  

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 
Indikator Sasaran 2015 2016 2017 2018 2019 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,5 5,6 5,6 6,4 7,0 

Tingkat Kemiskinan (%) 5,1 4,7 4,3 3,9 3,5 

Tingkat Pengangguran (%) 8,4 8,0 7,6 7,2 6,9 
Sumber: RPJMN 2015-2019 

3. Isu atau Kebijakan Strategis Provinsi 

a. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018  

Berdasarkan komitmen gubernur dan wakil gubernur terpilih serta hasil 

analisis permasalahan dan isu strategis Provinsi Kalimantan Timur yang 
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menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan serta keselarasan 

dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Provinsi 

Kalimantan Timur 2005-2025, maka untuk memajukan Provinsi Kalimantan 

Timur ke depan ditetapkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 

2013-2018 adalah sebagai berikut: 

“MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN 

BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN” 

Kondisi yang ingin dicapai melalui pokok-pokok visi di atas adalah adanya 

keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan ekonomi, keharmonisan antara 

pembangunan ekonomi, sosial, serta aspek lingkungan hidup yang kesemuanya 

diketahui saling memengaruhi. Elemen Visi Kaltim Sejahtera Yang Merata dan 

Berkeadilan pada intinya adalah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan 

dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini maupun 

masa datang melalui pemerataan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada 

peningkatan kualitas sumber daya manusia.  

Berdasarkan visi di atas maka ditetapkan misi pembangunan daerah 

jangka menengah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan 

berdaya saing tinggi; 

2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis SDA dan 

energi terbarukan; 

3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara 

merata; 

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan 

berorientasi pada pelayanan publik; dan 

5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berprespektif 

perubahan iklim. 

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Kabupaten Berau telah 

berusaha semaksimal mungkin dalam mencapai target pembangunan daerah 

sekaligus mendukung pencapaian tujuan nasional. Indikator yang jelas terlihat 

pada keberhasilan pembangunan Kabupaten Berau dan terkait dengan isu-isu 
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strategis utama internasional maupun nasional adalah pertumbuhan ekonomi, 

angka kemiskinan, angka pengangguran, serta Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM). 

Tabel 4.21  
Pencapaian Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran, 

dan Indeks Pembangunan Manusia 
Kabupaten Berau dan Provinsi Kalimantan Timur 

Tahun 
Pertumbuhan 
Ekonomi (%) 

Kemiskinan 
(%) 

Pengangguran 
(%) 

Indeks 
Pembangunan 

Manusia 
Kaltim Berau Kaltim Berau Kaltim Berau Kaltim Berau 

2013 1,59 7,76 6,06 5,84 7,94 5,85 77,33 75,19 

2014 2,3-3,2 6,97 6,00 5,45 8,00 5,57 77,01 75,34 

2015 3,2-3,7 7,41 5,75 5,09 7,00 5,44 77,14 75,48 

2016 3,6-4,3 7,75 5,35 4,74 6,50 5,24 77,28 75,63 

2017 4,2-4,8 7,95 5,15 4,41 6,00 4,98 77,42 75,77 

2018 4,7-5,3 8,20 5,00 4,10 5,11 4,66 78,00 75,91 
Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 

b. Rencana Strategis Perubahan Iklim 

Kalimantan Timur memiliki tiga dokumen strategis perubahan iklim, 

yaitu: Strategi Pembangunan Kalimantan Timur yang Berkelanjutan dan Ramah 

Lingkungan, Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Pergub 

Kaltim No. 39 Tahun 2014), serta Strategi dan Rencana Aksi Provinsi 

Implementasi REDD+ Kalimantan Timur. Selain itu, Gubernur Kalimantan Timur 

di dalam Kaltim Summit I tahun 2010, telah mendeklarasikan Kalimantan Timur 

Hijau, yang memiliki pedoman yang ditetapkan di dalam Pergub Kaltim No. 22 

Tahun 2011.  

Strategi Pembangunan Kalimantan Timur yang berkelanjutan dan ramah 

lingkungan (Low Carbon Green Growth Strategis/LCGS) dilakukan melalui 5 

(lima) inisiatif pengurangan emisi yang berkontribusi sebesar 75 persen dari 

semua peluang penurunan emisi gas rumah kaca, yaitu:  

1. Menerapkan kebijakan nil pembakaran, yang dapat menurunan emisi 

sebesar 47 MtCO2e hingga tahun 2030 dengan biaya USD 0,40 per ton. 
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2. Pembalakan dengan dampak yang telah dikurangi, secara keseluruhan 

dengan potensi untuk mencegah 34 MtCO2e emisi dengan biaya pelaksanaan 

sebesar USD 1.10. 

3. Reboisasi dan rehabilitasi sebagian hutan yang telah rusak akan 

memulihkan fungsi ekosistem dan juga menyerap karbon, sehingga 

mengurangi emisi sebesar 12 MtCO2e dengan biaya USD 2.60 per ton. 

4. Rehabilitasi dan pengelolaan air lahan-lahan gambut yang telah dibuka 

sebelumnya, yang memungkinkan terjadi pengurangan 18 MtCO2e dengan 

biaya rata-rata USD 0.50 per ton. 

5. Penggunaan lahan kritis untuk perluasan perkebunan kelapa sawit, hutan 

tanaman, dan pertanian, serta pengembangan industri-industri penting 

tersebut, yang dapat menghasilkan penurunan emisi sebesar 24 MtCO2e 

dengan biaya USD 5.50 per ton. 

Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2010-

2020, sebagaimana termuat dalam Pergub Kaltim No. 39 Tahun 2014, memiliki 

tujuan penyusunan sebagai berikut: 

1. Menyediakan acuan resmi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 

swasta, dan masyarakat untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara 

langsung dan  dak langsung bisa menurunkan emisi gas rumah kaca di 

Kalimantan Timur agar dapat menentukan prioritas program pembangunan, 

terutama kegiatan in  dan kegiatan pendukung sesuai dengan tugas dan 

fungsi bidangnya dalam pengurangan emisi GRK. 

2. Mendorong terwujudnya keselarasan dan integrasi program pembangunan 

antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Pusat serta 

pelaku usaha dan masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas rumah 

kaca. 

3. Mendorong kerjasama dan kemitraan antar Pemerintah Daerah (Pemda) 

Provinsi, Kabupaten/ Kota serta antara Pemda dengan para pihak lainnya 

seperti Swasta dan Masyarakat dalam rangka mendukung upaya penurunan 

emisi gas rumah kaca (minimal sesuai dengan kisaran komitmen 26%-41% 

pada akhir implementasi RAD GRK tahun 2020). 
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c. Hasil Pilkada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 

Dalam pemilihan Kepala Daerah Periode Tahun 2018-2023 terpilih Dr. 

Ir. H. Israan Noor, M. Si sebagai Gubernur dan H. Hadi Mulyadi, S. Si, M. Si 

sebagai Wakil Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode 2018-

2023 dengan mengusung visi “Menuju Kalimantan yang berdaulat”. 

Selanjutnya visi Kalimantan timur yang berdaulat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang 

bermartabat, berkualitas dan memiliki daya siang. 

2. Kalimantan Timur mampu mengelola seluruh sumber daya alamnya 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Kalimantan timur dengan 

wawasan lingkungan. 

3. Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian ekonomi 

kerakyatan, swasembada pangan dan ketercukupan sandang dan papan. 

4. Kalimantan Timur mampu berintegritas dalam pemerintahan, hukum, 

dan keadilan sosial demi terciptanya kedamaian dan ketertiban umum. 

5. Kalimantan Timur mampu menjamin pemenuhan infrastruktur dan 

ketersediaan energi. 

Untuk merealisasikan visi pembangunan Kalimantan Timur 2018-2023 

“Menuju Kalimantan Timur yang Berdaulat” maka dirumuskan 8 (delapan) 

misi sebagai berikut: 

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Timur 

dengan penerapan pendidikan agama dan moral dalam sistem 

pendidikan yang terpadu dengan ilmu pengetahuan dan penguasaan 

teknologi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 

Kalimantan Timur yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing. 

2. Berdaulat dalam penerapan regulasi pengelolaan sumber daya alam yang 

berwawasan lingkungan dengan memaksimalkan penyerapan tenaga 

kerja lokal dan mendorong lahirnya industri hilir yang menghasilan 

banyak manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Kalimantan 

Timur. 
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3. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, 

jasa dan pariwisata dengan memberikan pendampingan teknis, 

pemberian modal usaha dan bantuan pemasaran pada usaha kecil dan 

menengah yang mandiri dan padat karya. 

4. Berdaulat dalam pengelolaan dan penyelamatan lingkungan dengan 

penanganan banjir, kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan hidup 

lainnya. 

5. Berdaulat dalam mewujudkan Kalimantan Timur swasembada pangan 

(Beras, daging dan ikan) dengan pengembangan komoditas unggulan 

agroindustri, kemaritiman dan ketercukupan sandang dan papan. 

6. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan bersih dan 

pengelolaan keuangan yang transparan dan profesional serta penegakan 

hukum demi terwujudnya keadilan sosial. 

7. Berdaulat dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dan 

kewilayahan di seluruh daerah Kalimantan Timur untuk menjamin 

interkoneksi antardaerah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur 

sehingga menjamin iklim investasi daerah yang lebih baik. 

8. Berdaulat dalam pemberdayaan perempuan dan pemuda serta 

peningkatan prestasi olah raga dan seni budaya Kalimantan Timur 

hingga tingkat internasional. 

4. Telaahan RPJPD Kabupaten Berau Tahun 2006-2026 

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Berau tahun 

2006–2026 adalah terwujudnya “Kabupaten Berau sebagai Sentra Industri dan 

Daerah Ekowisata Berbasis Pertanian dan Kelautan Terkemuka di Wilayah 

Indonesia Timur tahun 2026” untuk menuju masyarakat sejahtera dan mandiri 

sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan jangka 

panjang daerah Kabupaten Berau tersebut, pembangunan daerah diarahkan 

pada pencapaian sasaran-sasaran pokok dan arah pembangunan jangka panjang 
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selama kurun waktu 20 tahun mendatang sesuai Misi RPJPD Berau sebagai 

berikut: 

1) Mewujudkan perekonomian daerah dengan berorientasi kerakyatan, 

memiliki daya saing dan berkelanjutan, dengan sasaran: 

 Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh melalui 

pengembangan sentra industri berbasis pertanian dan kelautan, serta 

ekowisata yang berdaya saing global sebagai motor penggerak 

perekonomian daerah, dan jasa menjadi perekat ketahanan ekonomi. 

 Terwujudnya pendapatan perkapita pada tahun 2026 mencapai sekitar 

US$ 7600 dengan pertumbuhan ekonomi daerah sekitar 7% dengan 

tingkat pemerataan yang relatif baik dan jumlah penduduk miskin tidak 

lebih dari 5%. 

 Kemandirian pangan secara aman dengan kualitas gizi yang memadai 

serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah 

tangga. 

 Terwujudnya pengelolaan, pendayagunaan sumber daya alam dan 

perlindungan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dan 

berkeadilan guna memperoleh nilai tambah yang optimal bagi 

kepentingan daerah dan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat. 

2) Mewujudkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kualitas sdm 

yang menguasai IPTEK dan berbasis IMTAK, dengan sasaran: 

 Penumbuhan sentra-sentra industri/manufaktur di setiap 

desa/kecamatan sebagai basis ekonomi rakyat. 

 APBD untuk pendidikan di atas 20 % dan kualitas dan kuantitas 

pendidikan telah mencapai/melampaui rata-rata standar nasional. 

 Keseimbangan proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dan 

perdesaan serta masyarakat tani pedalaman menjadi penyangga 

agroindustri. 

 Para pekerja memiliki kompetensi/ketrampilan setara dengan pekerja 

luar negeri sehingga mampu berkompetisi dalam persaingan global. 
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 Kabupaten Berau menjadi pusat keunggulan di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta seni (IPTEKS) yang menjadi acuan 

daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur. 

 Pekerjaan sektor non formal menjadi primadona bagi angkatan muda. 

 Pelayanan pendidikan melampaui Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Nasional. 

 Kabupaten Berau menjadi Pusat Keunggulan (center of excellence) di 

Provinsi Kalimantan Timur. 

 Pelayanan kesehatan di pusat-pusat kesehatan telah memenuhi standar 

ISO. 

 Dokter-dokter dan tenaga paramedis di Kabupaten Berau memiliki 

kompetensi tingkat internasional. 

 Kabupaten Berau sebagai penghasil manusia-manusia unggul. 

 Kabupaten Berau sebagai penghasil manusia sehat dan produktif. 

 Layanan kesehataan di Kabupaten Berau menjadi acuan nasional. 

 Tingkat kemiskinan di Kabupaten Berau menjadi 5%. 

3) Pengembangan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan 

kualitas pelayanan publik, dengan sasaran: 

 Tersusunnya jaringan infrastruktur yang terintegrasi satu sama lain, 

khususnya pelabuhan, lapangan terbang, kereta api, dan jalan raya 

dalam sistem jaringan inter dan antarmoda, baik antarnegara tetangga 

maupun dalam dan antarwilayah NKRI dengan tingkat keselamatan, 

jaminan kelaikan prasarana dan sarana sesuai dengan standar 

internasional. 

 Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal sesuai permintaan 

kebutuhan tenaga listrik termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi 

rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi tercapainya 

tingkat efisiensi yang memuaskan baik sisi pembangkitan, transmisi dan 

distribusi; terwujudnya sistem ketenagalistrikan yang berbasis pada 

energi terbarukan, PLTA dan energi fosil non BBM; serta terciptanya 

industri penunjang ketenagalistrikan dalam negeri yang mampu 
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memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan sistem 

kelistrikan nasional. 

 Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga 

berkelanjutan fungsi sumber daya air; terwujudnya pendayagunaan 

sumber daya air yang adil untuk berbagai kebutuhan masyarakat yang 

memenuhi kualitas dan kuantitas; dan terwujudnya pengendalian daya 

rusak air yang mampu melindungi keselamatan jiwa dan harta benda 

penduduk. 

4) Menumbuh kembangkan budaya daerah menuju masyarakat yang madani, 

dengan sasaran: 

 Terbentuknya watak masyarakat yang religius, bermoral, dan beretika 

sebagai landasan kehidupan sosial yang penuh toleransi, tenggang rasa, 

harmonis, damai dan sejahtera. 

 Terbentuknya kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

luhur budaya daerah dan berjiwa sportif yang akan meningkatkan 

peran serta masyarakat dalam menyokong pembangunan daerah dalam 

kondisi masyarakat yang beragam (pluralitas). 

5) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan 

mengutamakan kepentingan publik, dengan sasaran: 

 Terciptanya pengendalian, pengawasan dan supremasi penegakan 

hukum di daerah demi terciptanya peradilan yang lebih profesional, 

transparan dan bertanggung jawab. 

 Meningkatkan dukungan kebijakan aspiratif serta profesionalisme 

aparatur di daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, 

bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan mampu mendukung 

pembangunan daerah. 

 Refocusing postur dan struktur pertahanan dengan melibatkan seluruh 

potensi yang diselenggarakan secara terpadu, terarah dan 

berkelanjutan. 

 Terwujudnya demokrasi, melalui konsolidasi demokrasi yang bertahap 

pada berbagai aspek kehidupan politik sehingga demokrasi 
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konstitusional dapat diterima sebagai konsesus dan pedoman politik 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

5. Hasil Telaah RPJMD Kabupaten/Kota Sekitar 

Dalam perencanaan pembangunan daerah, pengaruh dari regional 

perbatasan wilayah sangat signifikan dalam merumuskan kebijakan-

kebijakan daerah. Setiap program dan kegiatan di regional sekitar akan 

memengaruhi capaian kinerja pembangunan. Oleh karena itu, untuk 

menjaga konsistensi sekaligus meningkatkan akselerasi capaian kinerja 

pembangunan maka keselarasan setiap rumusan kebijakan perlu 

diintegrasikan secara terpadu dan berkesinambungan. 

Kabupaten Berau merupakan bagian wilayah administrasi Provinsi 

Kalimantan Timur yang berada di pintu gerbang menuju Provinsi 

Kalimantan Utara. Diantara sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur, 

Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten yang memiliki 

pembangunan cukup baik dalam setiap pergerakannya. Oleh karena itu, 

dalam penelaahan RPJMD regional sekitar, rumusan pembangunan Kota 

Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur akan dijadikan obyek 

penelaahan. Selain itu juga akan dijabarkan rumusan pembangunan 

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wilayah yang sama-sama memiliki 

capaian positif pembangunan daerah utamanya dalam aspek ekonomi serta 

Kabupaten Kutai Timur yang merupakan wilayah berbatasan langsung 

dengan Kabupaten Berau. Berikut substansi RPJMD Kota Samarinda, 

Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Timur baik visi, misi, 

tujuan, maupun prioritas pembangunan daerah pada periode pembangunan 

saat ini. 
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Tabel 4.22  
Penyandingan Substansi Utama RPJMD 

Kota Samarinda (2016-2021), Kabupaten Kutai Kartanegara (2016-2021), dan Kabupaten Kutai Timur (2016-2021) 

Elemen Kota Samarinda Kabupaten Kutai Kartanegara 
Kabupaten Kutai Timur 

(Rankir) 

Periode 2016-2021 2016-2021 2016-2021 

Visi 
Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai 

Kota Metropolitan yang Berdaya 
Saing dan Berwawasan Lingkungan 

Terwujudnya Kabupaten Kutai 
Kartanegara yang Maju, Mandiri, 

Sejahtera, dan Berkeadilan 

Terwujudnya Kemandirian 
Kutai Timur Melalui 

Pembangunan Agribisnis dan 
Agroindustri 

Misi 

1. Mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik, bebas 
korupsi ditunjang aparatur yang 
berintegritas tinggi, professional 
dan inovatif 

2. Memantapkan kapasitas 
pengelolaan keuangan Kota 
Samarinda yang akuntabel 
dalam menunjang pembiayaan 
pembangunan 

3. Mewujudkan ruang kota yang 
layak huni 

4. Memantapkan sektor jasa dan 
perdagangan sebagai sektor 
unggulan 

5. Mewujudkan masyarakat Kota 
Samarinda yang berkarakter, 
sehat, cerdas serta berdaya asing 

1. Memantapkan reformasi birokrasi 
untuk rakyat 

2. Meningkatkan sumber daya 
manusia yang berkompeten 

3. Meningkatkan pembiayaan 
pembangunan daerah 

4. Meningkatkan pengelolaan 
pertanian dan pariwisata untuk 
percepatan transformasi struktur 
ekonomi daerah 

5. Meningkatkan keterpaduan 
pembangunan infrastruktur 
menuju daya saing daerah 

6. Meningkatkan pengelolaan sumber 
daya alam yang berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan 

7. Meningkatkan partisipasi 

1. Meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia yang 
beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan yang Maha 
Esa 

2. Mewujudkan daya saing 
ekonomi daerah melalui 
pembangunan agribisnis 
dan agroindustri 

3. Meningkatkan 
infrastruktur dasar yang 
berkuailtas secara merata 

4. Mengoptimalkan 
pengelolaan ruang untuk 
meningkatkan kualitas 
lingkungan yang lebih baik 
dan lebih sehat bagi 
kehidupan manusia 
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Elemen Kota Samarinda Kabupaten Kutai Kartanegara 
Kabupaten Kutai Timur 

(Rankir) 
nasional dan internasional 

6. Mewujudkan iklim kehidupan 
masyarakat Kota Samarinda 
yang harmoni, berbudaya dan 
religius 

perempuan dalam pembangunan 
serta penguatan perlindungan anak 

5. Mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang 
professional, kredibel, dan 
berorientasi pada 
pelayanan publik 

Tujuan 
Pembangunan 

1. Memantapkan reformasi 
birokrasi 

2. Mewujudkan pembiayaan 
pembangunan yang etrtib dan 
sesuai dengan prinsip 
perencanaan 

3. Mewujudkan Kota Samarinda 
bebas banjir 

4. Menyediakan infrastruktur, 
fasilitas perkotaan dan utilitas 
kota yang berkualitas dan efektif 

5. Meningkatkan ketersediaan 
kuantitas dan kuailtas air bersih 

6. Mewujudkan kota yang bersih 
dan bebas polusi sesuai baku 
mutu lingkungan 

7. Mengurangi dampak resiko 
bencana 

8. Meningkatkan peran investasi 
dan ekonomi kerakyatan 

9. Meningkatkan derajat kesehatan 

12. Meningkatkan penyelenggaraan 
pemerintahan dan kuailtas 
pelayanan publik 

13. Mewujudkan sumber daya manusia 
(SDM) yang kompeten, sehat, 
berpendidikan, terampil, berakhlak 
dan berperilaku mulia 

14. Meningkatkan kemandirian fiscal 
daerah dan kerjasama 
pembangunan daerah 

15. Mewujudkan percepatan 
kedaulatan pangan dan revolusi 
pembangunan pertanian dalam arti 
luas sebagai daya ungkit 
pertumbuhan ekonomi daerah 

16. Mewujudkan Kutai Kartanegara 
sebagai branding pariwisata 
unggulan di Kalimantan Timur 

17. Mewujudkan ekonomi perdesaan 
berbasis kelompok dan 
kewirausahaan yang didukung 

1. Menyiapkan kualitas 
sumber daya manusia agar 
memiliki keahlian dan 
keterampilan yang sesuai 
dengan kompetensi daerah 

2. Mendorong masyarakat 
untuk lebih meningkatkan 
pemahaman dan 
implementasi nilai dan 
norma spiritual 
keagamaan dalam 
pembangunan 

3. Meningkatkan dan 
memantapkan kecuukupan 
pangan di setiap wilayah 

4. Memantapkan daya saing 
komoditi unggulan daerah 
melalui kegiatan agribisnis 
dan agroindustri 

5. Optimalisasi peran 
pemangku kepentingan 
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Elemen Kota Samarinda Kabupaten Kutai Kartanegara 
Kabupaten Kutai Timur 

(Rankir) 
secara berkelanjutan di seluruh 
lapisan masyarakat 

10. Mewujudkan pendidikan yang 
berkarakter, merata dan 
terjangkau 

11. Mewujudkan iklim yang kondusif 
bagi berkembangnya seni 
budaya, peran dan prestasi 
pemuda, pemasyarakatan 
olahraga, serta pemberdayaan 
masyarakat dan perempuan 

industri dan perdagangan potensial 
daerah berbasis keterkaitan dan 
keterpaduan potensi antar wilayah 
(Integrated Territorial 
Development) 

18. Menurunkan kesenjangan 
pembangunan antar wilayah 

19. Meningkatkan pemanfaatan potensi 
sumber daya alam dan lingkungan 
hidup 

20. Meningkatnya peran serta 
perempuan segala bidang 
pembangunan dan perlindungan 
anak 

dalam pembangunan 
agribisnis, agroindustri, 
dan ketahanan pangan 

6. Tercapainya pemerataan 
ekonomi melalui 
peningkatan pendapatan 
per kapita dan 
menurunkan tingkat 
kemiskinan 

7. Memenuhi kebutuhan 
infrastruktur dasar bagi 
masyarakat terutama 
konektivitas antar wilayah, 
air bersih, energy listrik 
dan sanitasi pemukiman 

8. Mengefektifkan 
perencanaan, pemanfaatan 
dan pengendalian ruang 
untuk mewujudkan 
kualitas lingkungan yang 
nyaman bagi kehidupan 

9. Meningkatkan kapasitas 
dan akuntabilitas kinerja 
penyelenggaraan 
pemerintah daerah 

10. Peningkatan kualitas 
pelayanan publik yang 
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Elemen Kota Samarinda Kabupaten Kutai Kartanegara 
Kabupaten Kutai Timur 

(Rankir) 
berorientasi kepuasan 
masyarakat 

Strategi/ 
Prioritas 

Pembangunan 

1. Optimalisasi pengendalian banjir 
2. Peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat 
3. Pengembangan bidang 

pendidikan untuk menghasilkan 
SDM yang profesional, 
berkarakter dan religious 

4. Pengembangan dan peningkatan 
infrastruktur, fasilitas perkotaan 
dan utilitas penunjang sektor 
unggulan yang berdaya saing dan 
berwawasan lingkungan 

5. Pengentasan kemiskinan berbasis 
pemberdayaan ekonomi 
kerakyatan 

6. Pencegahan dan penangguhan 
bencana secara efektif 

7. Peningkatan kehidupan 
beragama, seni budaya, peran dan 
prestasi pemuda, 
pemasyarakatan olah raga serta 
pemberdayaan masyarakat dan 
perempuan 

8. Pemantapan keuangan daerah 

10. Revitalisasi pelaksanaan fungsi 
manajemen pemerintahan 

11. Fasilitasi dan pendampingan 
pelaksanaan dana desa 

12. Penguatan sistem pengendalian 
intern pemerintah, pemberantasan 
korupsi dan penegakan hukum 

13. Penguatan pelayanan 
kependudukan di tingkat 
kewilayahan 

14. Peningkatan KB keluarga 
15. Peningkatan sinergitas pemerintah, 

masyarakat, dan dunia usaha 
16. Peningkatan sarana dan prasarana 

pendidikan 
17. Peningkatan kualitas dan 

manajemen sekolah 
18. Inovasi pelayanan perpustakaan 
19. Perluasan cakupan promosi dan 

pelibatan masyarakat dalam 
perluasan layana kesehatan dan 
pencegahan penyakit 

20. Peningaktan ketersediaan dan 
kuailtas sarana dan prasarana 

1. Peningkatan darana dan 
prasarana pendidikan 

2. Peningkatan akses dan 
kualitas pelayanan 
pendidikan 

3. Peningkatan sarana dan 
prasarana kesehatan 

4. Peningkatan akses dan 
kualitas pelayanan 
kesehatan 

5. Peningkatan kondisi 
pengarusutamaan gender 
dan perlindungan kepada 
anak dan perempuan 

6. Peningkatan peran dan 
fungsi perpustakaan 
daerah 

7. Peningkatan kualitas 
struktur keluarga sejahtera 

8. Peningkatan dan 
pembinaan seni dan 
budaya 

9. Peningkatan kegiatan 
masyarakat dalam 
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(Rankir) 
dan pembiayaan pembangunan di 
daerah 

9. Peningkatan tata kelola 
pemerintahan yang baik  

kesehatan dengan memperhatikan 
keterjangkauan akwasan 
permukiman dan perkembangan 
kesehatan masyarakat 

21. Peningkatan kualitas dan 
kompetensi tenaga kesehatan guna 
memenuhi kebutuhan lapangan 

22. Optimalisasi penerapan SPM 
kesehatan 

23. Peningkatan tata kelola pelayanan 
kesehatan melalui penerapan 
standar pelayanan dan keterlibatan 
masyarakat 

24. Fasilitasi keterampilan dan 
penempatan kerja 

25. Fasilitasi sinkronisasi kebijakan 
pembangunan ketenagakerjaan 

26. Meningkatkan pembinaan 
kepemudaan 

27. Meningkatkan dukungan kebiatan 
pemuda dan olahraga 

28. Pengembangan desa berketahanan 
sosial 

29. Gerakan Desa Membangun 
30. Pengembangan desa berketahanan 

sosial 

pembangunan 
10. Terciptanya kerukunan 

hidup beragama 
11. Penanggulangan bencana 

daerah 
12. Pemenuhan infrastruktur 

pertanian berdasarkan 
kluster wilayah untuk 
penciptaan sistem 
agribisnis dan agroindustri 

13. Pembangunan sarana dan 
rpasarana serta fasilitas 
tempat ibadah 

14. Peningkatan rasio 
elektrifikasi 

15. Peningaktan cakupan dan 
kualitas pelayanan air 
bersih 

16. Pengembangan kawasan 
perdesaan dan perkotaan 
yang merupakan 
kewenangan kabupaten 

17. Sinkronisasi operasional 
penataan ruang wilayah 

18. Penetapan dan 
pengembangan komoditi 
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31. Meningkatkan koordinasi 

pemerintah baik pusat maupun 
daerah 

32. Kebijakan insentif dan disinsentif 
33. Meningkatkan kerjasama dengan 

pihak ketiga 
34. Peningkatan kualitas Pendapatan 

Daerah (PAD) 
35. Intensifikasi Pendapatan Asli 

Daerah berbasis IT 
36. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah 
37. Membuka ruang komunikasi antara 

pemerintah dengan dunia usaha 
38. memfasilitasi pelaku usaha dalam 

gerakan pembangunan Kutai 
Kartanegara 

39. Optimalisasi pengembangan irigasi 
pertanian dan peningkatan luasan 
lahan produktif yang beririgasi 

40. Pengendalian alih fungsi lahan 
pertanian produktif ke non 
pertanian tanaman pangan 

41. Perbaikan image infrastruktur 
pertanian (ketersediaan sarana 
prasarana pertanian hulu, tengah, 
dan hilir) utamanya pasar 

dan produk unggulan 
potensial berdasarkan 
kluster wilayah per 
kecamatan 

19. Peningkatan prduktivitas 
petani dan pengendalian 
harga faktor-faktor 
produksi sektor agribisnis 
dan agroindustri 

20. Pemantapan kerjasama 
terpadu antar stakeholder 
pembangunan 
berdasarkan kapasitas dan 
fungsi masing-masing 
pihak 

21. Peningkatan nilai tambah 
komoditas unggulan 
melalui peningkatan 
investasi padat karya dan 
pengendalian lingkungan 
serta penegakan hukum 
lingkungan 

22. Peningkatan partisipasi 
pemuda dan olahraga serta 
kontribusi pariwisata 
dalam pembangunan 

23. Menurunnya tingkat 
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42. Pembukaan lahan/usaha pertanian 

tanaman pangan yang baru dan 
peningkatan produktivitas 
pertanian 

43. Peningkatan efisiensi peralatan 
pasca panen hasil pertanian 
tanaman pangan 

44. Peningkatan efektivitas distribusi 
pupuk bersubsidi untuk tanaman 
pangan 

45. Pengembangan dan promosi 
komoditas unggulan daerah dan 
peningkatan kuantitas dan kualitas 
SDM aparatur (PPL) 

46. Peningkatan optimalisasi industri 
pasca panen tanaman pangan (RPU) 

47. Jaminan ketersediaan lahan 
produksi pertanian dan bahan baku 
untuk menarik investor 

48. Pengembangan bahan pangan 
sumber karbohidrat 

49. Pengembangan ketersediaan 
sumber pangan non beras dan 
edukasi pola konsumsi masyarakat 

50. Optimalisasi pengembangan bahan 
pangan berbasis sumber daya 

pengangguran, jumlah 
penduduk miskin, dan 
meningkatnya daya beli 
masyarakat melalui sektor 
informal dan non formal 
perdesaan 

24. Pengembangan moda 
transportasi darat dan laut 

25. Pengembangan teknologi 
informasi dan komunikasi 

26. Meningkatkan mutu dan 
kualitas pelayanan publik 
pemerintah daerah 

27. Meningkatkan kapasitas 
ASN (Aparatur Sipil 
Negara) dan kapasitas 
aparatur desa 

28. Meningkatkan 
akuntabilitas 
pemerintahan 

29. Peningkatan kualitas 
pelayanan publik 

30. Peningkatan kepuasan 
masyarakat terhadap 
pelayanan publik 

31. Peningkatan kualitas 
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peternakan 

51. Adaptasi perubahan lingkungan 
global dan pengelolaan wilayah 
pesisir dan laut secara terpadu 

52. Inovasi terhadap peningkatan 
produktivitas perikanan tangkap 

53. Pengembangan perikanan berbasis 
kawasan 

54. Pengembangan industri pasca 
panen dan pengolahan perikanan 
berdaya saing 

55. Budidaya ikan spesifik local yang 
terancam punah 

56. Pengendalian alih fungsi sumber 
daya perikanan (area rawa) 

57. Pengembangan branding untuk 
memperkuat Kutai Kartanegara 
sebagai daerah tujuan wisata 

58. Pengembangan kebijakan 
pariwisata Kabupaten Kutai 
Kartanegara yang komprehensif 

59. Pengembangan pasar baru dan 
revitalisasi pasar eksisting 

60. Penyediaan fasilitas dan sarana 
ODTW secara komprehensif 

61. Penyiapan pelaku usaha pariwisata 

perencanaan 
pembangunan 

32. Peningkatan kualitas 
regulasi daerah dalam 
rangka mendukung 
implementasi program 
pembangunan daerah 
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Elemen Kota Samarinda Kabupaten Kutai Kartanegara 
Kabupaten Kutai Timur 

(Rankir) 
local masyarakat sebagai tuan 
rumah destinasi 

62. Optimalisasi peningkatan nilai 
tambah usaha jasa dan produksi 
kreatif pendukung pariwisata 

63. Revitalisasi seni budaya guna 
mendukung sektor pariwisata 

64. Penguatan kelembagaan koperasi 
dan UKM 

65. Fasilitasi ekspansi pasar 
66. Revitalisasi pasar daerah 
67. Pengembangan kerjasama 

perdagangan antar daerah 
68. Pengembangan agroindustry 
69. Fasilitasi pengembangan industri 

dalam dan luar negeri 
70. Penguatan dan penambahan 

infrastruktur jalan dan jembatan 
71. Revitalisasi layanan transportasi 

public 
72. Peningkatan konektivitas jaringan 

telekomunikasi 
73. Pengembangan sistem informasi 

terintegrasi 
74. Pengembangan dan pengelolaan 
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Elemen Kota Samarinda Kabupaten Kutai Kartanegara 
Kabupaten Kutai Timur 

(Rankir) 
sarana dan prasarana permukiman 

75. Pengembangan penataan ruang 
yang berkelanjutan dan berdampak 
pada pengendalian pemanfaatan 
sumber daya alam 

76. Revitalisasi sungai 
77. Pemulihan lingkungan dan 

pengelolaan sumber daya alam 
termasuk kegiatan pertambangan 
dan penggalian yang berdampak 
pada pencemaran lingkungan 

78. Peningkatan peran serta 
masyarakat dalam pengelolaan 
sumber daya alam dan pelestarian 
lingkungan hidup 

79. Pengembangan nilai tambah sumber 
daya alam sebagai potensi unggulan 
baru 

80. Pengembangan jaringan listrik ke 
seluruh Kabupaten Kutai 
Kartanegara 

81. Meningkatkan kesempatan dan 
partisipasi perempuan dalam 
pembangunan 

82. Meningkatkan perlindungan anak 
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6. Telaahan RTRW Kabupaten Berau  

Dalam menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau yang 

diimplementasikan dari tahun 2016 hingga 2036, perencanaan pembangunan harus 

diarahkan menuju mindset pembangunan berbasis spasial. Kabupaten Berau yang 

memiliki daratan seluas 22.232,53 km2 dan lautan seluas 14.729,85 km2 (sepanjang 

12 mil dari garis pantai pulau terluar), memerlukan perencanaan kewilayahan yang 

masive dan terstruktur untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah. 

Penataan ruang wilayah Kabupaten Berau memiliki tujuan untuk mewujudkan 

kabupaten sebagai kawasan sentra industri dan pariwisata, berbasis pertanian dan  

kelautan yang memiliki daya saing dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk 

mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung 

penataan ruang wilayah, meliputi: 

1. Pembangunan kawasan sentra industri, dengan strategi: 

a. Memusatkan kegiatan pengolahan terpadu pada suatu kawasan industri;  

b. Membangun infrastruktur penunjang kawasan industri;  

c. Menciptakan iklim usaha yang kondusif; dan  

d. Mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di sekitar kawasan industri. 

2. Peningkatan pengelolaan kawasan pariwisata secara berkelanjutan, dengan 

strategi: 

a. Mengembangkan potensi destinasi pariwisata;  

b. Meningkatkan infrastrutur pendukung pariwisata;  

c. Meningkatkan pemasaran pariwisata; mengembangkan industri pariwisata; 

dan  

d. Meningkatkan kelembagaan kepariwisataan. 

3. Pengembangan kawasan pertanian, dengan strategi: 

a. Mengoptimalkan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;  

b. Perlindungan terhadap lahan pertanian dan pangan berkelanjutan;  

c. Mengembangkan kawasan terpadu mandiri; meningkatkan produktivitas 

tanaman pangan dan hortikultura; dan  

d. Mengembangkan produk unggulan lokal. 
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4. Peningkatan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan, dengan 

strategi: 

a. Mendukung pemanfaatan hasil hutan melalui prinsip pengelolaan hutan 

lestari; 

b. Membantu mengembangkan sistem pengelolaan hutan melalui Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Produksi/ Lindung (KPHP/L); 

c. Mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; dan 

d. Membantu mengembangkan Hutan Kemasyarakatan(HKM), Hutan Desa (HD) 

dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) guna meningkatkan produksi lokal; 

e. Membantu mengembangkan potensi pengelolaan jasa lingkungan. 

5. Pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya, 

dengan strategi: 

a. Mendukung meningkatkan kualitas pengelolaan dalam kawasan 

lindung; 

b. Mendukung peningkatan jasa lingkungan secara optimal tanpa 

menggangu fungsi lindung; dan 

c. Ikut membantu mengembalikan fungsi kawasan lindung akibat kegiatan 

eksploitasi yang tidak terkendali. 

6. Pengelolaan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan 

Kawasan pertambangan (wilayah pertambangan) dikelompokkan menjadi 

wilayah usaha. Pertambangan batubara, wilayah usaha mineral logam dan 

wilayah usaha mineral bukan logam dan batuan. Pertambangan batubara 

sebagaimana dimaksud meliputi: Biatan, Biduk-biduk, Gunung Tabur, Kelay, Pulau 

Derawan, Sambaliung, Segah, Tabalar, Tanjung Redeb, dan Teluk Bayur.  

7. Pengelolaan wilayah pesisir melalui keterpaduan ekosistem dan sumber daya 

secara berkelanjutan, dengan strategi: 

a. Menetapkan batas kawasan konservasi laut kabupaten; 

b. Melindungi pelestarian ekologi pesisir dan pulau kecil serta kawasan 

perlindungan bencana pesisir; 
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c. Mengembangkan budidaya perikanan; 

d. Mengoptimalkan fungsi hutan mangrove; 

e. Mengembangkan perikanan tangkap; dan 

f. Mengendalikan pencemaran di kawasan pesisir dan laut. 

8. Pengembangan fungsi pusat pelayanan yang terintegrasi dengan sistem prasarana 

wilayah 

Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui strategi mengembangkan sistem jaringan 

prasarana transportasi, sumber daya air, energi, telekomunikasi, dan 

permukiman. 

9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara 

Dalam pengelolaan tata ruang wilayah untuk pertahanan dan keamanan negara, 

pemerintah Kabupaten Berau akan mendukung penetapan Kawasan Strategis 

Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; mengembangkan 

kegiatan budidaya secara selektif dari dalam dan di sekitar Kawasan Strategis 

Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; mengembangkan 

kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan 

Strategis Nasional dengan kawasan budidaya terbangun; serta turut menjaga dan 

memelihara aset-aset pertahanan/TNI. 



 

 

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah 

   

IV - 60 

Perubahan Atas RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 

 

Tabel 4.23  
Rencana Pola Ruang Kabupaten Berau 

 
NO 

 
KAWASAN / POLA RUANG 

KECAMATAN  
Grand Total 

BATU PUTIH BIATAN BIDUK - 
BIDUK 

GN. TABUR KELAY MARATUA Pl. 
DERAWAN 

SAMBALIUNG SEGAH TABALAR TALISAYAN TG. 
REDEB 

TELUK 
BAYUR 

A. Kawasan Lindung 2.736,75 22.410,49 1.039,84 2.678,60 184.412,83 30.588,28 35.966,03 11.834,99 124.556,96 31.863,69 12.042,68 99,98 1.144,71 461.375,83 

1 Hutan Lindung 1.127,47 21.675,06   176.465,07   3.993,06 117.820,97 27.949,99 11.222,70   360.254,31 

2 Mangrove 311,02  2,46    4,20       317,67 
 

3 
Padang Lamun (Konservasi 
Laut) 

     30.588,28 28.004,84       58.593,12 

4 Sempadan Pantai 1.019,44 141,81 936,05    1.008,79 98,90  463,73 314,91   3.983,63 
5 Sempadan Sungai 278,82 593,61 101,33 2.678,60 7.947,76  6.888,84 7.743,02 6.735,99 3.449,97 505,07 99,98 1.144,71 38.167,72 
6 Suaka Marga Satwa       59,37       59,37 
B. Kawasan Budidaya 354.793,53 96.792,07 241.956,98 193.653,52 471.241,41 531.037,43 406.433,13 204.501,68 399.572,24 151.870,39 150.114,19 2.340,68 30.553,60 3.234.860,85 
1 Hutan Produksi Konversi 2.643,38 4.699,59  860,66 7.105,82   2.432,28 14.756,88 1.514,63 14.231,83  117,22 48.362,28 
2 Hutan Produksi Terbatas  2.156,73  20.551,83 286.437,27  5.775,52 37.605,60 253.418,73 46.633,65    652.579,32 
3 Hutan Produksi Tetap 35.639,78 11.773,79 32.379,45 93.879,24 73.198,76  42.474,28 93.645,83 43.321,73 31.391,84 23.080,22  9.750,74 490.535,67 
4 Industri 1.349,49  2.466,81     6.970,12      10.786,43 

 
5 

Kawasan Peruntukan 
Perikanan 

 
57.925,28 

      
19.197,10 

 
4.037,55 

  
2.284,96 

 
22,37 

   
83.467,25 

6 Laut Teritorial (12 mill) 192.236,92 20.775,77 174.045,92   442.754,04 269.135,26 1.848,63  44.247,27 49.327,05   1.194.370,85 
7 Pariwisata Darat 5.693,93  4.356,73   2.471,29 1.390,86   240,31 244,78   14.397,91 
8 Pariwisata Laut 3.741,03 2.762,52 5.865,23   3.473,10    4.958,61 2.693,43   23.493,91 
9 Perkebunan 36.765,99 42.196,24 20.915,82 45.544,14 94.505,48  28.309,22 19.863,31 74.423,56 13.600,84 48.152,20  9.481,99 433.758,78 

10 Permukiman Perdesaan 2.728,25 3.974,78 1.888,25 1.458,66 6.550,02 417,78 1.077,85 15.649,76 6.497,90 1.971,38 6.170,04  1.761,16 50.145,82 
11 Permukiman Perkotaan    2.503,18   1.063,75 4.507,79 1.277,02  509,60 2.174,87 4.125,32 16.161,52 
12 Pertanian Lahan Basah  1.508,58  2.652,00    6.504,78 2.799,35 2.272,68 492,40  1.238,54 17.468,33 
13 Pertanian Lahan Kering 1.725,31 6.691,48  3.193,56    4.574,08 266,47 1.421,75 5.169,97  3.335,49 46.378,11 
14 Sungai 60,24 252,60 38,76 3.010,25 3.444,07 468,90 9.822,06 6.861,96 2.810,61 1.332,47 20,31 165,81 743,14 29.031,19 
15 Taman Wisata Alam Laut 14.283,92     81.452,31 28.187,23       123.923,47 

 Grand Total 357.530,28 119.202,56 242.996,81 196.332,12 655.654,24 561.625,71 442.399,16 216.336,67 524.129,21 183.734,07 162.156,86 2.440,66 31.698,31 3.696.236,67 

Sumber: RTRW Kabupaten Berau Tahun 2016-2036 
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Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis pembangunan, baik 

isu internasional; isu dan kebijakan strategis nasional dan provinsi; serta 

telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Berau, 

dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Berau sebagai 

berikut: 

a. Pengelolaan Kawasan Karst Berkelanjutan 

Secara administrasi, Kawasan Karst di Kabupaten Berau terbentang dari 

arah utara sampai dengan ke selatan yang termasuk ke dalam satu ekosistem 

karst Sangkurilang-Mangkulihat yang meliputi 2 (dua) Kabupaten yaitu 

Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur. Kabupaten Berau khususnya 

Kecamatan Kelay memiliki Kawasan Karst yang memiliki nilai yang cukup tinggi 

dari sisi arkeologi dengan ditemukannya artefak didalamnya. Selain itu kawasan 

karst Sangkurilang-Mangkalihat dan Kars Merabu telah ditetapkan di dalam 

Pergub Kalimantan Timur No. 67 tahun 2012. Kawasan Karst di Kecamatan 

Kelay sendiri termasuk ke dalam kawasan lindung geologi dan merupakan 

Kawasan Strategis Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan 

fungsi dan daya dukung lingkungan. Kawasan strategis dari sudut kepentingan 

fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud tersebut, yaitu 

kawasan lindung geologi di Kecamatan Kelay. Pemanfaatan kawasan karst yang 

tidak terkendali akan memberikan dampak negatif terhadap ekosistem sekitar, 

misalnya seperti hilangnya bentangalam karst yang alami (kerucut karst, dolina, 

uvala, polje, dan lain-lain), kerusakkan gua-gua yang mempunyai stalagmit, 

stalagtit, flowstone, hilangnya nilai budaya dan hayati, penurunan kualitas air 

tanah dan pencemaran air bawah tanah, serta kerusakan lain yang menganggu 

kehidupan disekitarnya. Dalam hal ini, Pemerintah Berau perlu melakukan 

pencegahan dari isu-isu terkait pelestarian kawasan karst: 

1. Adanya ancaman eksploitasi dan konversi lahan karst untuk industri semen; 

2. Adanya ancaman ekosistem sekeliling karst, yaitu penanaman sawit yang 

tidak memerhatikan aspek perlindungan; 

3. Belum adanya pengelolaan kawasan karst, padahal beberapa areal 

merupakan kawasan lindung (sumber air, bagian budaya, sumber ekonomi); 
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4. Potensi pengembangan ekowisata kawasan karst belum didukung oleh 

pemerintah, misalnya dengan menyediakan fasilitas pendukung seperti 

aksesibilitas dll. 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Balai Konservasi 

Sumberdaya Alam (BKSDA)/Kementerian Kehutanan, Pemkab Berau dan Kutai 

Timur – telah proaktif membahas dan merencanakan pengelolaan kawasan 

karst ini untuk mengenali kawasan-kawasan yang akan diprioritaskan untuk 

dikelola dan dilindungi dengan menerbitkan Laporan Akhir Pengelolaan Karst 

Berau. Tujuan perencanaan pengelolaan kawasan karst tidak terlepas dari 

tujuan penataan ruang Kabupaten Berau secara umum Atas dasar pertimbangan 

potensi yang dimiliki, permasalahan, tantangan dan peluang serta prospek 

pengembangan wilayah, maka tujuan perencanaan pengelolaan kawasan karst 

di Kecamatan Kelay adalah untuk mewujudkan ruang Kecamatan Kelay yang 

berbasis pengembangan pariwisata unggulan berbasis pengelolaan 

kawasan karst, potensi kehutanan dan produk hasil kehutanan dan 

agribisnis. 

Dalam rangka Pengelolaan Kawasan Karst di Kecamatan Kelay, 

pemanfaatan ruang yang akan diwujudkan harus digali dari budaya setempat 

yang dipadukan dengan fungsi kawasan yang dielaborasi sedemikian rupa 

sehingga akan mempunyai makna secara mendalam yang diwujudkan dalam 

perencanaan secara matang. Rencana pola ruang ini didasari pertimbangan 

dalam 20 tahun mendatang, dimana wilayah perencanaan harus mampu 

berperan sebagai kawasan industri pariwisata dan industri kehutanan dalam 

lingkup Kabupaten Berau maupun Provinsi Kalimantan Timur. Disamping itu, 

wilayah perencanaan harus mampu menampung berbagai kegiatan pendukung 

yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perencanaan dengan 

tetap mempertimbangan aspek lingkungan hidup. Pembentukan peruntukan 

lahan dan unit kegiatan dimaksudkan untuk mewujudkan fungsi wilayah 

perencanaan sebagai kawasan industri pariwisata dengan segala kegiatan 

penunjang lainnya, juga mempertegas kembali fungsi-fungsi setiap blok 

kawasan. Pengembangan peruntukan lahan dan unit kegiatan tersebut perlu 

memerhatikan karakteristik fungsi lahan yang ada di wilayah perencanaan. 
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b. Tenurial dan Zonasi Kawasan 

Isu tenurial terkait dengan batas-batas pengelolaan yang belum jelas 

antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, misalnya: antara konsesi HPH, 

HTI, Tambang dan Sawit. Selain itu terkait juga dengan isu-isu pengelolaan oleh 

masyarakat dan masih adanya tumpeng tindih pengelolaan kawasan 

pertambangan dengan bidang-bidang lain seperti kehutanan, pertanian bahkan 

dengan masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar wilayah tambang. 

Beberapa isu penting terkait tenurial dan zonasi kawasan menurut 

dokumen KLHS adalah sebagai berikut: 

1. Konflik perebutan sumber daya alam 

Perebutan akses sumber daya sering menimbulkan konflik antara 

perusahaan dan masyarakat. Hal ini dikarenakan batas antar kampung 

belum seluruhnya ditetapkan dan dipertegas. Selain itu, pengelolaannya 

belum memerhatikan aspek lingkungan, sosial, budaya, dan arah 

pembangunan tidak konsiseten dengan peruntukan penggunaan lahan. 

2. Belum seluruh kawasan yang ditunjuk sebagai kawasan hutan telah 

ditetapkan dan ditegaskan 

Batas kawasan hutan dan aktifitas masyarakat belum disepakati karenaa 

kurangnya partisipasi masyarakat dalam penetapan dan penegasan batas 

kawasan hutan, serta akses masyarakat di wilayah yang ditetapkan sebagai 

kawasan hutan melalui perhutanan sosial Selain itu, kurangnya perhatian 

pemerintah terhadap Hak-hak adat yang belum diakui dan dilindungi. 

c. Kontribusi pada Perubahan Iklim 

Sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Timur yang beriklim tropis, 

Kabupaten Berau merupakan salah satu wilayah yang memiliki daerah hutan 

yang luasnya mencapai 1.587.111,23 hektar. Dari luasan hutan tersebut, hutan 

lindung di Kabupaten Berau mencapai 360.254,31 hektar yang memiliki peran 

penting dalam mengantisipasi perubahan iklim dan menjadi garda terdepan 

dalam upaya internasional dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Selain 

itu, terdapat juga hutan produksi tetap seluas 490.535,67 hektar dan hutan 

produksi terbatas seluas 652.579,32 hektar sebagai sumber daya kehutanan 
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yang dapat dimanfaatkan baik untuk kepentingan perekonomian maupun untuk 

peningkatan kualitas lingkungan hidup. Namun demikian, tutupan hutan yang 

tinggi menyebabkan ancaman yang tinggi pula pada kawasan tersebut. Para 

investor di bidang kehutanan, perkebunan maupun pertambangan mulai 

melirik potensi tutupan lahan di Kabupaten Berau, sehingga mengancam hutan 

yang masih baik. 

Menurut World Bank (2010) deforestasi dan degradasi hutan 

memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengemisi CO2, yaitu sebesar 18 

persen. Sebagian besar dari jumlah tersebut atau sekitar 75 persennya berasal 

dari negara berkembang. Awalnya lebih dari 75% dari semua emisi karbon 

diperkirakan lebih banyak bersumber dari degradasi hutan daripada 

deforestasi. Akan tetapi dengan adanya aktivitas penggunaan lahan yang 

meningkat maka hal ini berubah total, laju deforestasi mulai berpengaruh besar 

terhadap emisi karbon. Berau yang memiliki luas hutan tropis yang besar ikut 

memiliki masalah dalam hal deforestasi dan degradasi hutan. Lebih dari 75% 

wilayah Berau dengan luas 2,2 juta hektar merupakan kawasan hutan, tetapi 

hanya 17% yang secara resmi merupakan hutan lindung. Sisa lahan yang ada 

semua sudah dibebani hak yang diperuntukkan untuk hutan produksi yang 

luasnya kurang lebih 1,3 juta hektar sebagai penghasil kayu komersil dan HTI 

serta penggunaan lainnya di luar sektor kehutanan seperti perkebunan kelapa 

sawit, pertambangan batu bara, dan permukiman. 

Sebagai bentuk peran positif untuk mengurangi emisi karbon, 

Pemerintah Kabupaten Berau telah menunjukkan komitmennya untuk 

melakukan upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan 

melalui pengelolaan hutan dan lahan yang lebih baik dengan mengusung konsep 

REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), yang 

kemudian berkembang menjadi REDD+ pada skala kabupaten dengan lima 

target yang harus dicapai Kabupaten Berau yaitu:  

a) Pengurangan emisi melalui pengurangan deforestasi; 

b) Pengurangan emisi melalui pengurangan degradasi hutan; 

c) Peningkatan penyerapan karbon melalui pengelolaan hutan konservasi yang 

baik; 
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d) Peningkatan penyerapan karbon melalui pengelolaan hutan produksi yang 

lestari; dan 

e) Peningkatan penyerapan karbon melalui restorasi hutan. 

Untuk mencapai lima target tersebut dibutuhkan dukungan kebijakan 

dan kelembagaan yang tepat, termasuk dalam hal kesiapan data dan informasi 

pada masing-masing wilayah tentang kesiapan dan kendala implementasi 

REDD+. Pada dasarnya kesiapan daerah Berau dalam pembagian peran dan 

koordinasi antar lembaga dalam mendukung implementasi REDD+ sudah 

berjalan dengan dibentuknya Kelompok Kerja dan Dewan Pengarah PKHB 

(Program Karbon Hutan Berau) sebagai upaya meningkatkan koordinasi lintas 

sektor untuk mengembangkan REDD di tingkat Kabupaten. Namun yang masih 

menjadi kendala ialah koordinasi lintas ektor yang belum maksimal dan perlu 

ditingkatkan. Disamping itu aspek insentif dan disinsentif yang masih dalam 

proses pencarian bentuk dan mekanisme yang paling ideal. Secara umum para 

pihak pengambil keputusan di kabupaten menjadi sangat berhati-hati dalam 

menginisiasikan suatu terobosan dalam upaya pemacuan implementasi REDD+ 

di daerahnya dan secara psikis mengalami sindrom “menunggu 

petunjuk/pedoman pemerintah pusat”. Kekhawatiran terjebak pada kasus 

hukum akibat pembuatan kebijakan yang dianggap salah melatarbelakangi 

lahirnya sindrom ini. 

d. Pembangunan Berkelanjutan melalui Ekonomi Hijau (Green 

Governance) 

Pada dasarnya ekonomi hijau adalah perekonomian yang tidak 

merugikan lingkungan hidup. Program Lingkungan PBB (UNEP; United Nations 

Environment Programme) dalam laporannya berjudul Towards Green Economy 

menyebutkan, ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan 

kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau ingin menghilangkan dampak 

negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber 

daya alam. Dari definisi yang diberikan UNEP, pengertian ekonomi hijau dalam 

kalimat sederhana dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon 

(tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam 

dan berkeadilan sosial. Konsep ekonomi hijau melengkapi konsep 
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pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana diketahui prinsip utama dari 

pembangunan berkelanjutan adalah “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa 

mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa ekonomi hijau merupakan motor utama pembangunan 

berkelanjutan.  

UNEP/ United Nation Environment Programme (2008) mencetuskan 

gagasan mengenai “Green Economy” dalam rangka mendukung upaya 

penurunan emisi gas rumah kaca. Gagasan “Green Economy” tersebut bertujuan 

memberikan peluang yang besar bagaimana upaya memanfaatkan konsepsi 

“Green Economy” dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan yang 

berorientasi pada aspek lingkungan dan ekosistem. Terkait dengan gagasan 

konsepsi tersebut, terdapat dua hal yang ingin dicapai. Pertama, ekonomi hijau 

mencoba untuk membuat konsep ekonomi yang bukan hanya sekedar 

mempertimbangkan masalah makro ekonomi, khususnya investasi di sektor-

sektor yang memproduksi produk ramah lingkungan maupun produksi barang 

dan jasa yang lebih ramah lingkungan (“green investment/investasi hijau”), 

namun juga difokuskan pada bagaimana kontribusi investasi hijau tersebut 

terhadap produksi barang dan jasa serta dan pertumbuhan lapangan pekerjaan 

di bidang yang terkait dengan ramah lingkungan (green job). Kedua, green 

economy mencoba untuk menyiapkan panduan pro-poor green investment, atau 

investasi hijau yang mampu mendorong pengentasan masalah kemiskinan. 

Tujuan utamanya adalah untuk mendorong agar para pembuat kebijakan 

mampu membuat semua jajaran pemerintahan dan sektor swasta ikut serta 

untuk mendukung peningkatan investasi hijau. Sehubungan dengan hal 

tersebut, maka ekonomi hijau secara singkat dicirikan sebagai: (i) peningkatan 

investasi hijau; (ii) peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan pada 

sektor hijau; (iii) peningkatan pangsa sektor hijau; (iv) penurunan 

energi/sumber daya yang digunakan dalam setiap unit produksi; (v) penurunan 

CO2 dan tingkat polusi per GDP yang dihasilkan; serta (vi) penurunan konsumsi 

yang menghasilkan sampah (decrease in wasteful consumption). Konsep 

ekonomi hijau diharapkan menjadi jalan keluar. Menjadi jembatan antara 

pertumbuhan pembangunan, keadilan sosial serta ramah lingkungan dan hemat 
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sumber daya alam. Tentunya konsep ekonomi hijau baru akan membuahkan 

hasil jika semua elemen masyarakat mau mengubah perilaku. 

Selain mempunyai arti penting bagi Kabupaten Berau, pengembangan 

ekonomi hijau juga merupakan tindakan untuk mendukung deklarasi Kaltim 

Green sebagai cikal bakal transformasi (pergerakan) perekonomian berbasis 

lingkungan. Oleh karena itu, maka dalam setiap perumusan perencanaan 

pembangunan harus memiliki komitmen khusus untuk keberlangsungan 

kualitas lingkungan hidup. Setiap perangkat kebijakan, tata kelola 

pemerintahan, serta program kegiatan pembangunan daerah harus menjamin 

dan memberikan perlindungan sosial dan ekologis terhadap keselamatan dan 

kesejahteraan masyarakat sekaligus keberlanjutan lingkungan hidup sehingga 

generasi mendatang dapat merasakan kenyamanan dalam menjalankan 

aktivitasnya. 

e. Pengelolaan Hutan dan Lahan Secara Lestari 

Berdasarkan status kawasan hutan maka Berau memiliki kawasan hutan 

seluas 1,742 juta ha, berdasarkan analisis tutupan lahan maka Berau memiliki 

1,191 juta Ha kawasan hutan primer, 551 ribu Ha kawasan hutan sekunder yang 

kesemuanya harus dikelola secara lestari.  Berdasarkan Rencana rencana tata 

ruang maka kawasan hutan di Berau terdiri atas Kawasan Budidaya Kehutanan 

dan Kawasan Lindung yang diantaranya adalah Hutan Lindung dan Hutan 

Konservasi. Data dari SK 718 Kemenhut menunjukkan luasan peruntukan 

kawasan sebagai berikut:  

Tabel 4.24  
Peruntukan Kawasan Budidaya Kehutanan  

Kabupaten Berau 
No. Peruntukan Kawasan Luas Kawasan 

1 APL  589.315,74  

2 HL 360.975,53  

3 HP  533.539,84  

4 HPK  33.914,68  

5 HPT  668.604,32  

Total Luas Kawasan 2.186.350,11 
Sumber : SK 718 Kemenhut 
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Isu-isu terkait dengan pengelolaan hutan dan lahan secara lestari 

menurut KLHS antara lain: 

1. Tingkat ketergantung masyarakat terhadap hutan masih tinggi. Hal ini 

dikarenakan hutan, terutama di wilayah-wilayah pedalaman, merupakan 

sumber-sumber penghidupan secara ekonomi-sosial-budaya. 

2. Pengaturan pemanfaatan hutan & lahan harus memerhatikan daya dukung 

lingkungan dan kebutuhan (manfaat) bagi daerah, terutama masyarakat (di 

kampung) sebagai penerima dampak langsung. 

3. Alih fungsi dan pembukaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit belum 

memerhatikan aspek keberlanjutan. Walaupun Sawit merupakan sumber 

penghidupan jangka panjang, namun perlu memerhatikan dampak terhadap 

lingkungan seperti berkurangnya sumber air bersih dan populasi burung 

wallet.  

4. Terjadinya kebakaran pada kawasan hutan dan lahan perkebunan. 

5. Penggunaan lahan yang belum memerhatikan dampaknya terhadap emisi 

karbon. 

6. Degradasi Lahan. 

7. Pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan hidup. 

8. Perlindungan satwa yang dilindungi dari perburuan dan konversi lahan. 

9. Belum ada kebijakan perlindungan lahan pangan dari ancaman konversi. 

10. Pengelolaan lahan di daerah hulu berdampak terhadap degradasi hutan 

mangrove. Hal ini menyebabkan abrasi pantai dan tekanan terhadap 

kawasan hutan mangrove. 

f. Program Karbon Hutan Berau (PKHB) 

Program Karbon Hutan Berau (PKHB) adalah suatu program kemitraan 

antara Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan 

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berbagai lembaga pemerintah 

lainnya, lembaga swadaya masyarakat serta lembaga donor untuk bersama-

sama mengembangkan program pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan 

degradasi hutan dan peningkatan stok karbon melalui kegiatan pengelolaan 

hutan secara lestari, konservasi hutan, restorasi ekosistem, dan rehabilitasi 

hutan. Program ini merupakan program percontohan dimana memiliki tujuan 
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strategis dan sasaran yang akan dicapai dalam satu kesatuan gerak terpadu, 

yaitu: 

1. Peningkatan dan penyempurnaan perencanaan, terutama terkait dengan 

penataan ruang, penatagunaan lahan, dan proses perijinan pemanfaatan 

ruang pada tingkat kabupaten; 

2. Pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon sekitar 10 juta ton CO2 

selama periode lima tahun ke depan atau berkurang sedikitnya 10% dari 

BAU/tanpa rencana aksi, khususnya dari sektor kehutanan dan perubahan 

lahan; 

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi 5.000 orang masyarakat yang 

bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan; 

4. Perlindungan ekosistem yang bernilai tinggi, keanekaragaman hayati dan 

fungsi daerah aliran sungai di sedikitnya pada 400.000 ha daerah aliran 

sungai Kelay dan Segah serta pada habitat orangutan Kalimantan; 

5. Peningkatan kapasitas lembaga publik dan para pemangku kepentingan, 

terutama dalam aspek sumber daya manusia dan keberlanjutan 

pendanaannya; dan 

6. Pembelajaran dan replikasi atas pelaksanaan fase percontohan REDD+ 

berskala kabupaten, baik ke level nasional maupun internasional. 

Tabel 4.25  
Capaian Visi Program Karbon Hutan Berau 

VISI INDIKATOR PENCAPAIAN HASIL 

Terwujudnya 
Kabupaten Berau 
sebagai model 
pembangunan 
berbasis 
pengelolaan 
sumber daya 
alam 
berkelanjutan 
yang rendah 
emisi 

1.1. Peningkatan dan 
penyempurnan 
perencanaan, 
terutama terkait 
dengan penataan 
ruang, penatagunaan 
lahan, dan proses 
perijinan 
pemanfaatan ruang 
pada tingkat 
Kabupaten 

Tata ruang sudah dijadikan dasar utama 
penerbitan perizinan 

Penyusunan RPJMD dan RTRW sudah 
didahului oleh Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis secara partisipatif dimana Berau 
menjadi model penyusunan KLHS di 
Kemendagri yang didukung oleh TNC, 
DANIDA dan SW.Khusus untuk areal DA 
yang menjadi bagian dari KPHP Berau 
Barat sudah dilakukan koordinasi 
parapihak 

Berau terpilih sebagai lokasi review 
perizinan Perkebunan dan Pertambangan 
melalui UKP4 
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VISI INDIKATOR PENCAPAIAN HASIL 

1.2. Pengurangan emisi 
dan peningkatan stok 
karbon sekitar 10 juta 
ton CO2 selama 
periode lima tahun ke 
depan atau berkurang 
sedikitnya 10% dari 
BAU/tanpa rencana 
aksi khususnya dari 
sektor kehutanan dan 
perubahan lahan 

Intensifnya pembukaan kebun sawit dan 
HTI selama periode lima tahun 
berkontribusi besar terhadap peningkatan 
emisi. Emisi gross yang terjadi selama 
periode 2000-2010 (historical) adalah 9,7 
juta ton CO2e per tahun.  

Saat ini 2 IUPHHKHA sudah mendapatkan 
sertifikat FSC dengan total luas 112.800 
ha. Pengujian RIL-C telah dilakukan pada 
di 2 IUPHHKA 

1.3. Peningkatan 
kesejahteraan 
masyarakat bagi 
5.000 orang 
masyarakat yang 
bertempat tinggal di 
dalam dan di sekitar 
kawasan hutan 

Sudah 11 Kampung yang menyusun RPJM 
Kampung secara partisipatif dengan 
Pendekatan SIGAP  oleh mitra LSM dan 
KSM. Kampung lainnya  akan dilanjutkan 
melalui instruksi Perbup. 

Masyarakat mendapatkan Hak 
Pengelolaan Hutan Desa di Merabu (8.245 
ha), Long Ayap (5.640 ha), Punan Segah, 
Biatan Ilir (4.857 ha) dan Dumaring 
(5.083 ha). 

Pemanfaatan Hutan Desa di Merabu 
antara lain pemeliharaan   40 ekor sapi 
(25 ha), 6000 botol madu, dan karet, 
sayuran dll.   Rencana Pembangunan PLTS 
komunal di Teluk Sumbang, Long Beliu 
dan Merabu, Maratua dibawah MCAI.  

Penanaman tanaman bernilai ekonomi 
785 ha di bawah Forclime FC. 

Penetapan batas kampung 13 kampung di 
Segah dibawah Forclime. 

Pendanaan yang telah masuk di bawah 
TFCA, Forclime, MCAI dan ICCTF serta 
pendanaan lainnya,  telah memberikan 
banyak kegiatan untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 

1.4. Perlindungan 
ekosistem yang 
bernilai tinggi, 
keanekaragaman 
hayati dan fungsi DAS 
pada 400.000 ha 
daerah aliran sungai 
Kelay dan Segah serta 
pada habitat sekitar 
1.500 orangutan 

Pengelolaan KPHP Berau Barat seluas 
775.539 ha termasuk di dalamnya Hutan 
Lindung Sungai Lesan 11 ribu ha. Seluas 
49.123 Ha dari areal PT. KL di wilayah 
KPH BB masuk KEE Wehea 
Kelay.Penetapan Bupati Kawasan Wisata 
dan Lindung Sigending seluas 1500 ha dan 
Kawasan Wisata dan Lindung Labuan 
Cermin 2000 ha. 

HL Dumaring dikelola oleh masyarakat 
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VISI INDIKATOR PENCAPAIAN HASIL 

Kalimantan melalui Hutan Desa dibantu oleh 
Menapak. Hutan Lindung Merabu dikelola 
oleh masyarakat dibantu oleh TNC. 

Sebanyak 12 unit IUPHKHA (726.701 ha) 
telah mendapatkan sertifikat PHPL, dan 
14 unit (785.181 ha) sertifikat SVLK, 2 
unit 374.875 sertifikat FSC. 

Penetapan 1.8 juta ha sebagai Kawasan 
Perlindungan dan Pengelolaan  
daEkosistem Karst melalui Pergub 
67/2012 

1.5. Peningkatan kapasitas 
lembaga publik dan 
para pemangku 
kepentingan yang 
berkinerja tinggi dan 
cukup tangguh, 
terutama aspek SDM 
dan pendanaannya 

Dengan adanya pelatihan-pelatihan untuk 
LSM dan SKPD,  terjadi peningkatan 
kapasitas pada lembaga publik dan para 
pemangku kepentingan. Telah dibentuk 
Forum GIS di Lingkup Pemkab (dibawah 
Baplitbang) yang telah menjalani 
rangkaian pelatihan GIS.     

Berbagai pelatihan (RPJM, pelatihan 
keuangan, peternakan, dll) telah dilakukan 
di tingkat desa. 

1.6. Pembelajaran dan 
replikasi atas 
pelaksanaan Fase 
percontohan REDD+ 
berskala Kabupaten, 
baik level nasional 
maupun internasional 

Pembelajaran mengenai PKHB telah 
dipresentasikan di berbagai forum di 
berbagai tingkat seperti COP (2013-2016), 
Jurisdictional Green Development Meeting 
(2014). 

Berau menerima berbagai kunjungan VIPs, 
misalnya Menteri Lingkungan Norwegia, 
Menteri Pembangunan Jerman, Wakil 
Menteri Pembangunan Jerman, Duta Besar 
Amerika Serikat, dll.  

Pendekatan pemberdayaan masyarakat 
(SIGAP) yang dikembangkan TNC telah 
direplikasi pada 24 kampung lainnya di 
Berau dan 5 desa di Kutim serta 3 desa di 
Kab  Ketapang. 

Pengalaman implementasi RIL C dalam 
wilayah KPH Berau Barat menjadi bahan 
masukan kebijakan tingkat nasional. 

 

g. Pengelolaan Limbah 

Pengelolaan limbah menjadi isu penting dalam pengelolaan lingkungan 

di Kabupaten Berau. Beberapa sektor utama di Berau merupakan bagian yang 



 

 

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah 

   

IV - 72 

Perubahan Atas RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 

memerlukan perhatian serius dalam pengelolaan limbah. Contohnya 

pengelolaan limbah sektor pertambangan yang memiliki kandungan racun dan 

logam yang berbahaya bagi manusia. Selain itu, pada limbah dari sektor 

perkebunan kelapa sawit juga perlu perhatian. Limbah sawit mengandung 

banyak kandungan organik yang dapat memicu blooming algae. Selain limbah 

pengolahan juga limbah pemupukan sawit. Oleh karena itu pengelolaan limbah 

perlu perhatian kusus. Beberapa indikasi pengelolaan limbah yang kurang tepat 

juga menjadi hal penting yang harus digali supaya tidak terjadi pencemaran. 

Beberapa isu lain terkait dengan pengelolaan limbah di Kabupaten Berau 

menurut dokumen KLHS antara lain: 

1. Pencemaran sungai yang tinggi karena pengelolaan limbah yang kurang baik 

(membuang langsung ke sungai) mengakibatkan air tercemar, kotor, dan 

bau yang efeknya berbahaya. Selain itu pestisida dan herbisida yang 

berlebih dari perkebunan kelapa sawit berpotensi mencemari sungai. 

2. Pengelolaan sampah yang terpadu di luar wilayah perkotaan. Selain itu 

kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dari awal 

turut andil dalam penyebab pengelolaan limbah yang jurang efektif.  

h. Pengelolaan Kawasan Pertambangan 

Berau masih menggantungkan sumber PAD dari sektor pertambangan di 

mana PDRB dari sektor pertambangan mencapai di atas 50 persen. Namun 

demikian, kawasan pertambangan di kabupaten Berau masih belum dikelola 

dengan baik yang ditandai dengan banyak ditemukannya lubang-lubang 

tambang yang terbuka dan tidak ditutup dengan baik pasca satu kegiatan 

pertambangan. Isu-isu lain terkait dengan kawasan pertambangan menurut 

dokumen KLHS antara lain: 

1. Pemenuhan energi masih kurang dan belum mencukupi dan merata. Hal ini 

disebabkan karena pengembangan energi alternatif terbarukan masih kecil 

padahal banyak potensi yang bisa dikembangkan seperti biomasa, air, surya 

dan lainnya. Selain itu, pemanfaatan energi terbarukan masih terpaku 

dengan bahan bakar fosil. 

2. Belum ada perencanaan pengembangan wilayah bekas tambang. 
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3. Rencana pengembangan energi nuklir oleh Provinsi Kalimantan Timur di 

Kabupaten Berau. 

4. Pengembangan pertambangan belum dilakukan dengan melibatkan 

masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih sedikitnya masyarakat yang 

terlibat di sektor tambang dan pada posisi-posisi buruh; masih ditemui 

adanya konflik antara pertambangan dengan masyarakat; masyarakat masih 

mengeluhkan program-program CSR yang belum tepat serta program 

perekrutan pegawai yang belum memprioritaskan masyarakat sekitar 

kawasan tambang.  

5. Beberapa indikasi pengelolaan limbah yang kurang tepat juga menjadi hal 

penting yang harus digali, supaya tidak terjadi pencemaran. 

i. Kebakaran Hutan dan Lahan 

Setiap tahun, Indonesia menghadapi persoalan serius pada musim 

kemarau yakni, bencana kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini berkontribusi 

dalam pencemaran kabut asap yang menyumbang emisi untuk pemanasan 

global. Pada bencana kebakaran tahun 2015, dampak ekonomi akibat kabut 

asap yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia lebih dari 20 triliun, belum 

termasuk kerugian dari sisi pengeluaran atau dampak kesehatan, hilangnya 

keanekaragaman hayati dan perhitungan emisi gas rumah kaca. Data Bulan 

Agustus 2015, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 

Berau, dalam waktu kurang 2 bulan sudah terjadi 26 kali kebakaran. Tiga di 

antaranya menghanguskan pemukiman warga. Berbeda dengan kebakaran di 

pemukiman yang relatif lebih mudah dipadamkan, kebakaran hutan masih sulit 

ditangani. Kebakaran hutan umumnya terjadi secara sporadis, terutama saat 

musim kemarau. Semak belukar yang mengering seolah menjadi bahan bakar, 

ditambah angin kencang membuat kobaran api semakin meluas. Dalam hal ini, 

kebijakan pembangunan daerah harus lebih difokuskan kepada aspek 

pengurangan risiko bencana dalam pengelolaan sumber daya hutan, khususnya 

terkait ancaman dan kerentanan yang menimbulkan bencana kebakaran hutan, 

serta belum terkordinasinya upaya untuk mengoptimalkan kapasitas yang 

dimiliki untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan risiko bencana. 
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j. Pengembangan Agro-Industri berbasis Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi 

Pengembangan agroindustri berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi 

merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan Provinsi Kalimantan 

Timur mengingat pengembangan sektor ini akan meningkatkan potensi 

ekonomi lokal serta memunculkan daya saing daerah. Dalam lingkup Kabupaten 

Berau sendiri, rendahnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan industri 

dapat menjadi pemicu untuk menggabungkan kedua sektor tersebut menjadi 

salah satu potensi daerah untuk menciptakan produk unggulan Kabupaten 

Berau. Pendekatan yang digunakan dalam agroindustri adalah dengan 

mengembangkan pusat-pusat subsektor pertanian dan dikoneksikan dengan 

manufakturnya sehingga terjadi interkoneksi, interpendensi, dan interelasi 

pada kawasan industri. Agroindustri juga memiliki kelebihan lain karena 

pengembangannya akan diikuti oleh pembangunan infrastruktur, transportasi, 

komunikasi, dan kelembagaan sosial yang secara otomatis menjadi daya tarik 

bagi investor-investor. 

k. Komitmen atas Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di sektor 

pengelolaan SDA 

Untuk mewujudkan good governance sudah merupakan hal mutlak bagi 

pemerintah daerah untuk mencanangkan pemberantasan dan pencegahan 

korupsi pada seluruh elemen pemerintahan. Komitmen seluruh stakeholder 

pembangunan terhadap setiap upaya pemberantasan korupsi oleh penegak 

hukum akan menjadikan suasana kinerja menjadi lebih baik dan nyaman dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itulah diperlukan 

transparansi anggaran baik mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan 

program pembangunan, hingga evaluasi hasil pembangunan daerah. Terkait 

pengelolaan sumber daya alam, pada tahun 2014 KPK telah melakukan 

koordinasi dan supervisi atas pertambangan mineral dan batubara yang 

berlokasi di 12 provinsi yakni Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, 

Kepulauan Bangka belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan 

Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi 

Tenggara, dan Maluku Utara. Kegiatan tersebut melibatkan instansi pemerintah 
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pusat yang terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Hasil 

dari kegiatan tersebut antara lain dicabutnya izin-izin yang tidak memenuhi 

ketentuan, dibayarkannya kewajiban keuangan yang selama ini diabaikan oleh 

pelaku usaha, penegakan aturan, dan pengawasan yang diperketat dengan 

melibatkan berbagai pihak. Selanjutnya di 2015, gerakan penyelamatan Sumber 

Daya Alam ini diperluas ke Sektor Kehutanan dan Perkebunan di 24 Provinsi 

serta Sektor Kelautan di 34 Provinsi. 

Provinsi Kaltim telah menyusun rencana aksi penyelamatan Sumber 

Daya Alam (SDA) khususnya minyak dan gas alam di wilayahnya. Provinsi 

Kalimantan Timur merupakan provinsi pertama yang menggagas penetapan 

moratorium pertambangan di Indonesia, Kaltim dinilai sebagai pelopor gerakan 

penyelamatan sumber daya alam (SDA) di daerah. Tindakan tersebut sejalan 

dengan program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan 

penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) rencana aksi bersama 

gerakan nasional penyelamatan SDA di Indonesia antara KPK dengan semua 

Departemen Kementerian yang meliputi sektor kelautan, pertambangan, 

kehutanan dan perkebunan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki tata 

kelola sumber daya alam sebagai salah satu upaya untuk mencegah korupsi. Ada 

delapan hal yang menjadi sasaran dari gagasan tersebut yaitu: 

1) Pengembangan sistem data dan informasi yang terintegrasi termasuk basis 

data, perizinan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. 

2) Mendorong perbaikan tata kelola di sektor SDA. 

3) Mendorong kepatuhan para pihak dalam melaksanakan keawajibanya. 

4) Melakukan harmonisasi terhadap aturan perundang-undangan terkait. 

5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan terutama kelembagaan yang 

berhubungan dengan pengelolaan SDA. 

6) Menjamin perlindungan dan pemberian hak-hak masyarakat dalam 

pengelolaan SDA. 

7) Mendorong perlindungan dan pemulihan kekayaan alam. 

8) Mendorong pembangunan sistem pengendalian anti korupsi. 

Kabupaten Berau yang telah menandatangani MoU Gerakan Nasional 

Penyelamatan SDA tersebut diharapkan pencegahan tindakan korupsi di sektor 
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pengelolaan SDA semakin berkurang, sehingga kekayaan alam yang masih ada 

di Negara ini dapat terjaga dengan baik dan tidak disalahgunakan 

pemanfaatannya 

l. Peningkatan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan 

Dukungan Kabupaten Berau terhadap program swasembada pangan di 

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu cara pemerintah daerah 

dalam berpartisipasi mewujudkan keberhasilan pembangunan provinsi dan 

nasional. Perlu digarisbawahi bahwa pertumbuhan sektor pertanian yang cukup 

rendah menyebabkan ketahanan pangan yang berkelanjutan akan menjadi jalan 

yang terjal untuk diwujudkan. Oleh sebab itu, pemerintah harus merumuskan 

solusi khusus mengenai hal tersebut dimana salah satunya adalah dengan 

pengembangan agroindustri pada subsektor pertanian tanaman pangan. 

m. Penerapan SDG’s (Sustainable Development Goals) 

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang 

mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs dengan  tiga 

pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu 

pembangunan manusia (Human Development),  pembangunan ekonomi sosial 

(Social Economic Development), dan pembangunan lingkungan (Environmental 

Development). Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs pasca MDGs 

2015, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep 

pembangunan yang berkelanjutan, ada beberapa hal yang juga harus 

diperhatikan, Di ANTARANYA segala sesuatu itu harus terukur, tidak terlepas 

dari prinsip Environmental Sustainability, Economic Sustainability dan Social 

Sustainability, serta juga ditentukan apakah ini difokuskan pada negara 

berkembang atau negara maju.  

n. Pengembangan Potensi Pariwisata Level Internasional 

Khusus untuk bidang kepariwisataan, Kabupaten Berau mempunyai 

banyak obyek wisata yang berpotensi besar dalam pengembangannya karena 

memiliki nilai jual skala nasional bahkan internasional. Oleh karena itu, fokus 

pengembangan pembangunan daerah berbasis kepariwisataan akan menjadi 

salah satu solusi dalam meningkatkan perekonomian wilayah baik 
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kepariwisataan itu sendiri maupun sektor lain yang berkaitan. Meskipun bukan 

leading sector dalam pembentukan perekonomian baik di tingkat nasional 

maupun regional, sektor pariwisata juga merupakan stimulus bagi 

berkembangnya sektor-sektor lain seperti jaringan transportasi, jaringan 

telekomunikasi, jaringan listrik, pemasaran, sosial budaya, lingkungan dan 

sebagainya. 

Sebagai sektor yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan sektor 

lain, kegiatan kepariwisataan merupakan aktivitas yang memiliki hubungan 

pula dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, bisnis, hingga pemerintahan. 

Kegiatan yang memiliki nilai lebih di Kabupaten Berau tersebut belum tergali 

sepenuhnya karena pengolahan dan pengembangan potensi sumber daya 

kepariwisataan yang belum optimal. Dalam perencanaan pembangunan daerah 

ke depan, pengembangan kepariwisataan Kabupaten Berau akan menjadi salah 

satu solusi dalam meningkatkan kapasitas perekonomian sebagai pengganti 

sektor pertambangan dan penggalian yang semakin lama semakin menurun 

sumber dayanya. Untuk saat ini, Kabupaten Berau memiliki gugusan Pulau 

Derawan dan Maratua yang menjadi andalan pariwisata dimana kunjungan 

wisatawan cukup tinggi di wilayah tersebut. Namun jika dilihat dari potensinya, 

peningkatan dan pemanfaatan potensi sumber daya pariwisata baik di gugusan 

Pulau Derawan dan Maratua maupun tempat lain seharusnya dapat lebih 

dioptimalkan sehingga menjadi suatu resort pariwisata bukan saja level 

internasional, tetapi memiliki nilai lebih berupa prestise. 

o. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional 

Kabupaten Berau memiliki kelebihan dibanding wilayah lain dimana 

terdapat kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan 

nasional yang berada di Pulau Maratua, yakni Bandar udara HANKAM. Sebagai 

salah satu kabupaten yang memiliki wilayah terluar di Kalimantan Timur, 

penguatan pertahanan dan keamanan nasional sebagai penjaga kedaulatan 

NKRI menjadi harga mati bagi pembangunan nasional. Setiap personil TNI yang 

berada di bandar udara HANKAM ini akan menjaga wilayah terluar/perbatasan 

di Kabupaten Berau dan Provinsi Kalimantan Timur, utamanya nasional melalui 

penjagaan wilayah udara. 
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p. Pengembangan Potensi Daerah Perdesaan 

Kabupaten Berau memiliki banyak daerah perdesaan terutama daerah 

pelosok/pedalaman dimana masih belum optimal capaian pembangunan 

daerahnya. Dalam pelaksanaan pengembangan potensi daerah perdesaan di 

Kabupaten Berau, pemerintah daerah berusaha untuk melaksanakan berbagai 

program di mana salah satunya akan melaksanakan program penggunaan 

aplikasi SIGAP yang memiliki tujuh pendekatan (7D) yakni: Disclosure 

(Dekatkan Diri); Define (Menentukan Tema Percakapan); Discover (Dapatkan 

Kekuatan); Dream (Deklarasikan Impian/Harapan); Design (Detailkan Rencana 

Perubahan); Delivery (Menjalankan Perubahan), dan Drive (Rayakan 

Keberhasilan. Pendekatan yang berusaha dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Berau untuk memberdayakan masyarakat perdesaan khususnya yang 

bermukim di dalam dan sekitar hutan diimplementasikan dengan mengelola 

sumber daya alam secara berkelanjutan dan mensejahterakan kehidupannya. 

Diharapkan dengan adanya program ini akan memberikan kontribusi yang 

optimal dalam pengembangan wilayah perdesaan utamanya daerah 

pelosok/terdalam. 


