Perubahan Atas RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang
komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Berau mencapai
tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang
komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja
pemerintah, baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan
kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas
pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan
layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan
kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.
6.1.

Strategi
Strategi merupakan langkah berisikan program-program sebagai

prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Strategi dijadikan
salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy
focused management) di mana perumusan strategi merupakan pernyataan yang
menjelaskan bagaimana upaya yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran
yang telah ditetapkan. Sebuah strategi dapat diterapkan untuk menjawab lebih
dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek
efektivitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Rumusan strategi
menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan
nilai tambah (added value) bagi para pemangku kepentingan pembangunan
daerah. Rumusan strategi kemudian diperjelas dengan serangkaian arah
kebijakan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai prioritas pembangunan
jangka Menengah.
Penentuan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau
dilakukan dengan mengkaji dan merumuskan beberapa hal sebagai berikut:
1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
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2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan
sampai

dengan

periode

awal

perencanaan

serta

permasalahan

pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah terpenting;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur
kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi
oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan
pengembangan berbagai kerangka kebijakan yang diselaraskan dengan
permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dan nasional;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
6. Memilih strategi yang paling sesuai dengan memerhatikan arah kebijakan
yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah.
Guna menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dan nasional
sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019, strategi atau prioritas
pembangunan

Kabupaten

Berau

telah

diintegrasikan

dengan

agenda

pembangunan nasional. Berbagai kebijakan yang telah dirumuskan pada masa
pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan
menjadi motor penggerak pelaksanaan pembangunan nasional secara umum
dan pembangunan daerah pada khususnya. Setiap arahan dari kebijakan
pembangunan nasional (Nawacita) harus diperhatikan dan dikaji untuk
diimplementasikan pada perumusan perencanaan pembangunan Kabupaten
Berau. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya penyandingan antara
prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah agar
dapat terlihat kesinambungan dan kesinergisan antara prioritas pembangunan
pusat dan daerah seperti yang tersaji pada tabel berikut.
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Tabel 6.1
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur
dan Kabupaten Berau
Nawacita (Prioritas Pembangunan
RPJMN)

1

2

3

4
5
6

7

8

9

Menghadirkan kembali negara
untuk melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasa
aman kepada seluruh warga
negara
Memperkuat kehadiran negara
dalam melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum
yang bebas korupsi, bermartabat,
dan terpercaya
Membuat Pemerintah selalu
hadir dengan membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis, dan
terpercaya
Memperteguh kebhinnekaan dan
memperkuat restorasi sosial
Indonesia
Melakukan revolusi karakter
bangsa
Meningkatkan kualitas hidup
manusia dan masyarakat
Indonesia
Meningkatkan produktivitas
rakyat dan daya saing di pasar
Internasional sehingga bangsa
Indonesia bisa maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa Asia
lainnya

Mewujudkan kemandirian
ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi
domestik

Membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan

Prioritas Pembangunan RPJMD
Kabupaten Berau

1

Reformasi Birokrasi dan Tata
Kelola Pemerintahan

2

Pengembangan Kebijakan dan
Sistem Pengawasan Berbasis
Risiko

3

Peningkatan Kualitas dan
Manajemen Pelayanan Publik

4

5
6
7
8

Prioritas Pembangunan
RPJMD Provinsi Kalimantan
Timur

1

Reformasi Birokrasi dan
Tata Kelola Pemerintahan

Penataan dan peningkatan
kualitas pelayanan pendidikan

2

Peningkatan Akses dan
Mutu Pelayanan
Pendidikan

Penataan dan peningkatan
kualitas pelayanan kesehatan

3

Peningkatan Akses dan
Mutu Pelayanan Kesehatan

4

Percepatan Pengentasan
Kemiskinan

5

Peningkatan dan
Perluasan Kesempatan
Kerja

Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat
Optimalisasi Pemberdayaan
Masyarakat Miskin
Peningkatan kualitas pengelolaan
sumber daya alam dan
masyarakat desa/kampung
secara lestari

9

Peningkatan Investasi
Pembangunan Jangka Panjang

6

Pengendalian Inflasi dan
Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat

10

Peningkatan Daya Saing dan
Diversifikasi Produk Wisata

8

Percepatan Transformasi
Ekonomi

11

Peningkatan Penganekaragaman
Pangan

9

12

Pengembangan Agribisnis

7

13

Peningkatan dan Pemeliharaan
Kualitas Lingkungan Hidup

14

Pemerataan Pembangunan
Infrastruktur Dasar

Peningkatan Produksi
Pangan
Peningkatan Skala
Produksi Pertanian

10

Pemenuhan Kebutuhan
Energi Ramah Lingkungan

11

Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup

12

Peningkatan Kualitas
Infrastruktur Dasar
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Strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau Tahun 2016–
2021 berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam kertas kerja
yang telah dikembangkan, dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 6.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021
Visi: Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya
Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Tujuan

Sasaran

Strategi

Misi I: Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas,
adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Tersedianya
infrastruktur dasar
yang mantap dan
1 berkualitas (jalan,
jembatan dan irigasi
Menyediakan infrastruktur
1. Pemerataan
kampung yang dilalui
1 yang mantap dan
pembangunan
kendaraan)
berkualitas
infrastruktur dasar
Meningkatnya
konektivitas
2 antarwilayah (listrik,
komunikasi, dan moda
transportasi)
Terjaganya kualitas air
3
sungai
Terjaganya kualitas
4
udara
Mewujudkan Lingkungan
Menurunnya tingkat
2. Peningkatan dan
5
2 Hidup yang layak bagi
emisi GRK
pemeliharaan kualitas
masyarakat
lingkungan hidup
Meningkatnya kualitas
6
lingkungan perumahan
Meningkatnya
7 kepatuhan terhadap
tata ruang
Misi II : Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber
daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan,
dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis
pariwisata dan kearifan lokal
Meningkatnya
3. Pengembangan
8 pertumbuhan sektor
agribisnis
Meningkatkan
pertanian
3 Perekonomian Kabupaten
4. Peningkatan daya saing
Berau
Meningkatnya daya
9
dan diversifikasi produk
saing pariwisata
wisata
5. Peningkatan investasi
Meningkatnya nilai
10
pembangunan jangka
investasi daerah
panjang
Meningkatkan pemerataan
Meningkatnya sektor
6. Pemberdayaan ekonomi
4
11
pendapatan masyarakat
Koperasi, UMKM,
masyarakat
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Visi: Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya
Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Tujuan

5

Meningkatkan konsumsi
rumah tangga

12
13

Sasaran
perindustrian dan
perdagangan
Menurunnya tingkat
kemiskinan
Menurunnya tingkat
pengangguran

Strategi

7. Optimalisasi
pemberdayaan
masyarakat miskin

8. Peningkatan kualitas
pengelolaan sumber
Meningkatnya
daya alam dan
14 kemandirian
masyarakat
masyarakat desa
desa/kampung secara
lestari
Misi III : Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan
berdaya saing tinggi
Meningkatnya
9. Penataan dan
15 aksesibilitas dan
peningkatan kualitas
kualitas pendidikan
pelayanan pendidikan
10. Penataan dan
Meningkatnya derajat
6 Meningkatkan kualitas SDM
16
peningkatan kualitas
kesehatan masyarakat
pelayanan kesehatan
11. Peningkatan
Meningkatnya
17
penganekaragaman
ketahanan pangan
pangan
Misi IV : Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan
akuntabel
12. Reformasi birokrasi dan
tata kelola
Meningkatnya kualitas
pemerintahan
penerapan reformasi
18
13. Pengembangan
birokrasi di Kabupaten
Mewujudkan pemerintah
kebijakan dan sistem
Berau
7 yang bersih, transparan,
pengawasan berbasis
profesional dan akuntabel
risiko
14. Peningkatan kualitas
Meningkatnya kualitas
19
dan manajemen
akuntabilitas kinerja
pelayanan publik

Penjelasan masing-masing rumusan strategi pembangunan jangka
menengah di atas adalah sebagai berikut.
1. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
Kualitas infrastruktur sangat berpengaruh terhadap perkembangan
sosial ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Penyediaan infrastrukur yang
berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga
dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta
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mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah. Selain itu kualitas
infrastruktur yang baik juga akan mampu menarik investasi yang dapat
mempercepat jalannya pembangunan suatu wilayah.
Penyediaan infrastruktur sebagian besar masih dilakukan oleh
pemerintah, khususnya infrastruktur dasar. Peran swasta cenderung lebih
banyak terlibat dalam penyediaan infrastruktur yang bersifat komersil. Oleh
karena itu, ke depan diharapkan keterlibatan swasta akan lebih tinggi dalam
pengembangan infrastruktur dasar yang bersifat publik dan sosial, terutama di
kawasan terpencil dan perdesaan. Dengan akses infrastruktur dasar yang
berkualitas dan berkeadilan, diharapkan masyarakat Berau dapat maju,
berkembang dan tidak ada kesenjangan ataupun keterisolasian suatu wilayah.
Selain prioritas penyediaan infrastruktur dasar, Pemerintah Kabupaten
Berau dengan melihat pada laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Berau
yang sebagian besar didominasi oleh sektor pariwisata dan pertanian maka
prioritas peningkatan infrastruktur berikutnya akan difokuskan untuk
meningkatkan

pengembangan

wisata

dan

pemasaran

hasil

produksi.

Percepatan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat mempercepat
pergerakan

perekonomian

Kabupaten

Berau

sehingga

kesejahteraan

masyarakat dapat meningkat.
2. Peningkatan dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup
Dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik maka perlu
disadari bahwa penegakan hukum lingkungan yang efektif dan adil harus
dilaksanakan agar keseimbangan integritas Undang-Undang dan lingkungan
alam sekitar tetap terjaga. Persiapan menghadapi dinamika perekonomian
pasar global dilakukan dengan menyinergikan kemandirian ekonomi daerah
dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang melestarikan
lingkungan hidup.
Transformasi ekonomi berbasis unrenewable resources ke renewable
resources yang telah digagas di tingkat provinsi menjadi pilihan rasional bagi
pembangunan Kabupaten Berau lima tahun mendatang demi mewujudkan
keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial. Upaya yang
dilakukan Pemerintah Kabupaten Berau dalam meningkatkan kualitas
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pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan menurunkan pencemaran air,
pengendalian pencemaran udara, dan pengurangan emisi GRK berbasis lahan
(pertanian, perkebunan dan kehutanan) melalui rehabilitasi hutan secara
signifikan, termasuk pentingnya mendorong implementasi Program Karbon
Hutan Berau (PKHB). PKHB merupakan kebijakan 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 yang melibatkan pemerintah, swasta, dan
masyarakat.
3. Pengembangan agribisnis
Sebagai bagian dari negara agraris, sektor pertanian masih menjadi
penyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Berau. Walaupun masih besar,
namun persentase jumlah tenaga kerja yang ada di sektor pertanian mengalami
penurunan dari tahun ke tahun. Penyebab utama merosotnya jumlah tenaga
kerja di sektor pertanian adalah terlalu kecilnya pendapatan dari pekerjaan
sebagai petani sehingga mendorong terjadinya perpindahan profesi dari sektor
pertanian ke sektor lainnya, terutama ke sektor industri. Merosotnya
persentase tenaga kerja di sektor pertanian ini harus segera ditanggapi serius
oleh pemerintah daerah Kabupaten Berau melalui penetapan berbagai
kebijakan yang bisa mendorong peningkatan pendapatan petani, seperti:
mengembangkan bantuan permodalan dan penerapan teknologi pertanian yang
tepat guna agar dihasilkan produktivitas pertanian yang optimal dan produkproduk pertanian yang berkualitas.
Upaya untuk mendongkrak potensi sektor pertanian dan menarik
kembali minat tenaga kerja ke sektor ini salah satunya dilakukan melalui
pengembangan agribisnis, peningkatan kualitas kelompok tani dan petugas
penyuluh lapangan, peningkatan infrastruktur pertanian, serta penggunaan
teknologi tepat guna untuk mendukung peningkatan kualitas produk-produk
hasil pertanian yang dihasilkan oleh para petani. Dukungan penuh dari
pemerintah dan swasta untuk mewujudkan berbagai industrialisasi pertanian,
utamanya dalam permodalan, peningkatan skill masyarakat hingga pemasaran
produk, turut menjadi pendorong berkembangnya agribisnis di Berau.
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Kemudian, terkait dengan pengelolaan hasil produksi pertanian agar
memiliki nilai tambah dan nilai jual tinggi, keberadaan Badan Usaha Milik
Daerah/Desa (BUMD/BUMDes) menjadi penting untuk mengelola dan
memasarkan berbagai produk pertanian agar petani mendapatkan pendapatan
yang layak. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan petani akan menjadi
daya tarik bagi masyarakat untuk terjun ke sektor pertanian sehingga sektor
pertanian maupun turunannya akan mampu tumbuh dengan pesat.
4. Peningkatan daya saing dan diversifikasi produk wisata
Sektor pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan sektor-sektor
ekonomi lainnya, misalnya sektor kehutanan, kelautan, pertanian dan
perkebunan,

industri

dan

perdagangan,

telekomunikasi

serta

sektor

perhubungan. Oleh karena itu, pengembangan sektor pariwisata merupakan
strategi yang tepat untuk memajukan perekonomian daerah. Paradigma
pembangunan kepariwisataan secara berkelanjutan menekankan pada 4
(empat) prinsip yakni: berwawasan lingkungan (enviromentaly sustainable);
diterima secara sosial dan budaya (socially and culturally acceptable); layak
secara ekonomi (ecomically viable); dan memanfaatkan teknologi yang pantas
ditetapkan (technologically appropriate). Dengan pengembangan sistem
manajemen

pariwisata

yang

terintegrasi,

aplikatif

di

lapangan

dan

berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan hubungan yang harmonis
dalam pembangunan pada beberapa aspek (lingkungan, sosial, budaya, ekonomi
dan IT).
Keindahan alam yang mempesona, keragaman budaya dan kehidupan
masyarakat yang religius merupakan modal dasar yang potensial bagi
kepariwisataan Berau. Arah pembangunan dan pengembangan kepariwisataan
Kabupaten Berau dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip pembangunan
kepariwisataan yang senantiasa menjunjung tinggi norma agama, nilai budaya
dan kearifan lokal secara berkelanjutan, serta dengan orientasi pada upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, peningkatan kesempatan
kerja, pengurangan kemiskinan, dan pelestarian alam dan lingkungan hidup,
serta memperkaya dan mempercantik sumber daya alam.
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Potensi wisata unggulan Kabupaten Berau adalah wisata pantai dan laut.
Kabupaten Berau memiliki potensi wisata yang dikembangkan di wilayah Pulau
Derawan, Pulau Kakaban, Pulau Maratua, Pulau Samama, Pulau Sambit, Pulau
Bakungan, Pulau Inaka, Pulau Sangalaki, dan Pulau Nambora (terdapat di
wilayah kecamatan Biduk-Biduk). Di perairan sekitar pulau-pulau tersebut
terhampar pulau karang laut yang indah, berbagai jenis ikan hias juga terdapat
ikan duyung, ikan manta (jenis ikan pari), kepiting kenari, penyu hijau dan
mutiara alam. Namun, hal itu tidaklah cukup untuk meningkatkan kontribusi
pariwisata dalam perekonomian wilayah jika tidak dikelola dengan baik dan
bijak. Oleh karena itu, masih perlu digali potensi-potensi lainnya dan kemudian
dikembangkan menjadi obyek wisata baru yang berdaya saing. Diversifikasi
produk wisata dalam pengembangan obyek wisata alam, wisata budaya dan
wisata minat khusus menjadi upaya berikutnya untuk memajukan pariwisata
Kabupaten Berau.
5. Peningkatan investasi pembangunan jangka panjang
Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang
dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan
keuntungan di masa-masa yang akan datang. Berdasarkan teori ekonomi,
investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak
dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang
produksi). Melihat hal ini investasi merupakan strategi yang tepat untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi. Penguatan peran dan kelembagaan
pemerintah sangat penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan investasi,
utamanya investasi jangka panjang. Menindaklanjuti hal ini maka Pemerintah
Kabupaten Berau perlu mengupayakan peningkatan iklim investasi dan
penanaman modal dengan pembenahan kebijakan dan implementasi investasi.
Peningkatan investasi, baik dari dalam negeri maupun penanaman
modal asing, dapat memberikan dampak positif selama dikelola dengan baik
dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang harus dioptimalkan dalam
pengelolaan investasi adalah arahan investasi dalam rangka implementasi
hilirisasi pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Berau sehingga mampu
mendongkrak daya saing dan potensi kewilayahan. Dengan adanya peningkatan
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investasi akan merangsang geliat segala aktivitas dan kegiatan perekonomian
masyarakat Berau yang cenderung menurun selama beberapa kurun waktu
terakhir, sehingga diharapkan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik
dan lebih sejahtera.
6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
Strategi ini diharapkan dapat mendorong pemerintah maupun swasta
untuk mengembangkan daya saing masyarakat melalui pengembangan potensi
sumber daya rumah tangga sebagai obyek pembangunan Kabupaten Berau.
Beberapa upaya sebagai tindak lanjut strategi pengembangan potensi sumber
daya rumah tangga antara lain dengan penguatan peran kelembagaan
masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan
ekonomi, penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi perdesaan, peningkatan
kualitas dan keterampilan tenaga kerja, pengembangan sistem permodalan,
perluasan kesempatan kerja, hingga pengendalian harga kebutuhan pokok
masyarakat.
Secara lebih teknis, pengembangan potensi sumber daya alam,
khususnya individu, antara lain dilakukan dalam kerangka implementasi PKHB,
yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan di dalam atau sekitar
lahan konservasi untuk menyinergikan kebijakan investasi di tingkat tapak
dalam kerangka penurunan emisi yang tetap menjamin kesejahteraan di
wilayah konservasi. Strategi unggulan berikutnya untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat secara signifikan adalah perluasan kesempatan
kerja, salah satunya melalui peningkatan aktivitas perkebunan, khususnya
kelapa sawit. Jika program peningkatan aktivitas perkebunan direalisasikan
maka diproyeksikan akan membutuhkan lebih dari 30.000 tenaga kerja, baik
terampil maupun ahli, untuk menggerakkan usaha subsektor perkebunan.
Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat sejatinya dilakukan
untuk mendorong produktivitas serta daya saing antarpelaku usaha melalui
peran pro-aktif pemerintah, swasta, dan masyarakat (termasuk NGO) terhadap
pemberdayaan masyarakat pada seluruh kalangan, terutama fakir miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT), masyarakat yang berada di wilayah
konservasi, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
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7. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat miskin
Kemiskinan

dapat

disebabkan

oleh

beban

ekonomi

keluarga,

keterbatasan akses permodalan, tingkat pendidikan yang rendah, serta
kurangnya kesempatan kerja yang ada. Masyarakat miskin menjadi fenomena
yang perlu diatasi segera agar kesejahteraan masyarakat terwujud. Upaya untuk
memberdayakan masyarakat miskin perlu dilakukan agar masyarakat miskin
memiliki kesempatan untuk keluar dari garis kemiskinan, sejahtera, dan bisa
terus menjaga perekonomiannya menjadi stabil agar tidak kembali dalam
lingkaran kemiskinan. Upaya yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat
miskin yaitu melalui kebijakan yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat miskin.
8. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan masyarakat
desa/kampung secara lestari
Pada beberapa tahun terakhir terdapat permasalahan yang menyangkut
ketertinggalan masyarakat asli daerah dari masyarakat pendatang. Dengan
perkembangan masyarakat urban sekarang ini, relatif cukup mudah untuk
mengakses seluruh wilayah Indonesia maka banyak masyarakat yang datang
dan pergi Ke Berau serta mengambil alih peluang-peluang yang ada di
Kabupaten

Berau,

sehingga

masyarakat

asli

daerah

mulai

tersisih

keberadaannya. Hal ini terjadi karena kualitas dan potensi SDM masyarakat asli
daerah masih kurang berdaya saing dengan masyarakat pendatang yang lebih
kompetitif. Menindaklanjuti persoalan ini, pemerintah daerah Kabupaten Berau
harus merumuskan strategi pembangunan yang pro terhadap masyarakat asli
daerah sehingga masyarakat asli daerah mampu bersaing dengan masyarakat
pendatang.
Strategi peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan
masyarakat desa/kampung secara lestari dilakukan melalui berbagai upaya
antara lain pemerataan akses modal, pemasaran, dan pemerataan sumber daya
produktif lainnya; penyesuaian pemberian UMK (Upah Minimum Kebupaten)
sesuai kehidupan layak serta upaya pengembangan UMKM berbasis desa dan
kawasan, dengan konsep “One Village, One Product”

untuk mendorong

tumbuhnya kemandirian, kesejahteraan dan daya saing masyarakat Berau.
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Upaya serupa juga dilakukan pada lembaga ekonomi pedesaan dengan harapan
dapat meningkatkan kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif pada
masyarakat kampung agar selalu aktif berprestasi dan berinovasi menciptakan
produk-produk baru yang berkualitas. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di
tingkat tapak dilaksanakan dengan mengimplementasikan SIGAP berbasis
ekspansi sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan tanaman lada,
dengan luas lahan sekitar 34.000 ha lahan di 100 desa. Melalui pemberdayaan
ekonomi masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan taraf dan kualitas
kehidupan masyarakat Kabupaten Berau.
9. Penataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan
Globalisasi bukan lagi sekedar isu, tapi merupakan sebuah realita yang
harus dipandang sebagai sebuah keniscayaan yang disadari atau tidak pasti
akan memengaruhi pembangunan suatu wilayah. Persaingan sengit di era
globalisasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi
untuk dapat survive dalam tantangan pasar global. Lemahnya kemampuan mutu
SDM berimplikasi pada proses produksi, daya kreasi, pencitraan dan
keberhasilan pembangunan serta daya saing suatu wilayah menghadapi
kompetisi dan tantangan global.
Kondisi SDM di Kabupaten Berau yang masih lemah dari segi kapasitas,
profesionalisme dan keterampilan menuntut adanya strategi khusus dalam hal
pembinaan pengembangan SDM, mulai dari pengkajian kebutuhan (need
assesment), peningkatan pendidikan, skill beserta evaluasinya. Strategi
pengembangan SDM Kabupaten Berau difokuskan untuk meningkatkan derajat
pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pembangunan sektor pendidikan dalam
keterkaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada upaya
peningkatan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk
Kabupaten Berau. Untuk mewujudkannya maka harus diciptakan sistem
pendidikan yang berkualitas prima yang disasarkan untuk pendidikan
masyarakat yang buta aksara, penuntasan wajib belajar hingga 12 tahun,
pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, serta penyediaan dan
pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas sehingga
diharapkan kualitas pembangunan manusia dapat berhasil guna.
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10.

Penataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
Disamping pembangunan di sektor pendidikan, pembangunan di bidang

kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam mendukung
peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fokus pembangunan sektor
kesehatan ialah pada penataan dan peningkatan akses, kualitas dan mutu
pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan angka
harapan hidup masyarakat Kabupaten Berau. Perhatian kepada bidang
kesehatan menjadi semakin penting di masa otonomi dan globalisasi sekarang
ini karena kemampuan daerah dalam menentukan arah dan kebijakan
pembangunannya, akan menentukan pula pembangunan di bidang ini secara
mendasar. Oleh karena itu, perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan wajib diselenggarakan oleh pemerintah kepada masyarakatnya.
Dimensi perluasan akses dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas sarana
dan prasarana pelayanan kesehatan secara merata hingga ke pelosok;
penyediaan tenaga kesehatan yang profesional dan berkualitas dalam setiap
pelayanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat; penyediaan sistem dan
akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, sigap dan ramah; pelaksanaan
berbagai aktivitas untuk mencegah dan menanggulangi penyakit menular dan
tidak menular di masyarakat; serta promosi kesehatan yang menyentuh semua
lapisan masyarakat.
11.

Peningkatan penganekaragaman pangan
Penganekaragaman

pangan

adalah

upaya

menyediakan

dan

mengkonsumsi pangan dengan menu yang beraneka ragam dan bervariasi.
Penyelenggaraan penganekaragaman pangan dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan
kedaulatan,

kemandirian

dan

ketahanan

pangan.

Upaya

peningkatan

ketersediaan pangan di Kabupaten Berau dilakukan melalui peningkatan
ketersediaan bahan pangan. Dalam rangka mencapai ketahanan pangan,
Kabupaten Berau harus mampu memproduksi sendiri bahan pangan yang
beraneka ragam dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia,
sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat dan berdaulat sehingga
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dapat menjamin ketercukupan pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh
masyarakat Berau.
12.

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Majunya suatu wilayah tidak lepas dari peran pemerintah dalam

mengelola pembangunan wilayahnya dengan baik, benar dan bersih (good
governance). Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di
Kabupatan Berau dilaksanakan melalui strategi “reformasi birokrasi dan tata
kelola

pemerintahan”

yang

mencakup

aspek

pelayanan

masyarakat,

peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan reformasi
birokrasi, pemerintah Kabupaten Berau melakukan pembenahan sistem
birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar,
kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja
dan pengelolaan keuangan.
Dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan benar sangat
dipengaruhi oleh kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah yang
tercermin dari pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah (aparatur SDM)
terhadap masyarakat. Dengan pemerintahan daerah yang ditopang oleh
aparatur SDM yang unggul, professional, berkinerja baik, bertanggung jawab,
serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu
menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif. Kinerja
birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas
kinerja

aparatur,

namun

juga

kepada

kualitas

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dapat
diwujudkan melalui kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel,
transparan dan taat kepada hukum, disertai peningkatan kualitas pelayanan
publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah daerah, kapasitas
pegawai pemerintah yang memadai, dan pelayanan administrasi kependudukan
dasar yang cepat, tepat dan baik. Dengan ini, diharapkan pemerintah daerah
mampu menjamin kinerja pemerintahan dalam menciptakan pelayanan yang
prima kepada masyarakat.
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13.

Pengembangan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemerintah daerah

menghadapi risiko yang berpotensi meningkat dan kompleks sebagai dampak
dari dinamika perkembangan dan tuntutan pembangunan, baik secara internal
maupun eksternal. Untuk itu, diperlukan kebijakan dan sistem pengawasan
berbasis risiko secara komprehensif dan terintegrasi dengan penguatan pada
aspek pengawasan dan pengendalian intern. Dengan adanya pengendalian
risiko diharapkan proses pelaksanaan tugas pemerintah daerah, khususnya
pengambilan keputusan, dapat dilakukan dengan memerhatikan aspek kehatihatian, prinsip tata kelola yang baik, dan memperoleh hasil yang optimal
terhadap kinerja, keuangan, dan kredibilitas kebijakan.
14.

Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik
Selain kualitas SDM yang mumpuni, prasyarat berikutnya dalam

memberikan pelayanan prima bagi masyarakat adalah tata kelola manajemen
pelayanan publik yang berkualitas. Upaya peningkatan kualitas dan manajemen
pelayanan publik dilakukan melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan
publik yang lebih baik, pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan (digitalisasi kinerja), serta melalui peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi
birokrasi).
6.2.

Arah Kebijakan
Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan

panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan
pencapaian tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah
merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan
lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan
prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu
strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu.
Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki
kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai
sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Disamping itu, arah kebijakan juga
dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu
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strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu
strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan
pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan
pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya,
fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama seluruh 0PD yang
terlibat di dalamnya.
Rumusan arah kebijakan ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan
strategi agar memiliki fokus

dan tujuan sesuai dengan pengaturan

pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5
(lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan,
dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten
Berau selama 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 6. 1
Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Berau Tahun 2017-2021

6.2.1 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman
untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam
mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima
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tahun.

Secara

keseluruhan

arah

kebijakan

berdasarkan

fokus

tema

pembangunan tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 6.3
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Berau Tahun 2017-2021
Strategi
1 Pemerataan
pembangunan
infrastruktur
dasar

2 Peningkatan dan
pemeliharaan
kualitas
lingkungan
hidup

3 Pengembangan
agribisnis

4 Peningkatan
daya saing dan
diversifikasi
produk wisata

5 Peningkatan
investasi

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan
2017

2018

2019

2020

2021

Mengembangkan Infrastruktur
Dalam Rangka Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Perpanjangan Bandara Udara
Maratua serta Peningkatan
Kualitas Sarana dan Prasarana
Publik
Penuntasan Listrik Perkotaan
dan Pedesaan Sesuai Permintaan
Kebutuhan Tenaga Listrik
Peningkatan Drainase Perkotaan
dan Infrastruktur Jalan yang
Menghubungkan Lokasi-lokasi
Ekonomi (Pertanian dan
Pariwisata)
Perluasan Jaringan Komunikasi
Publik dan Pengembangan
Smart City
Pengendalian Pencemaran
Lingkungan, Kawasan Kumuh
dan Penuntasan Penataan TPA
Konservasi Hutan serta
Penertiban Lahan IUP Pasca
Penambangan
Pembangunan Perumahan yang
Layak, Terjangkau dan
Pemenuhan Layanan Air Bersih
Di Perkotaan dan Pedesaan
Peningkatan Produksi dan Nilai
Tambah Komoditi Unggulan
Daerah (Centra Jagung, Kakao,
Sahang, Swasembada Beras dan
Daging)
Revitalisasi Kelompok Tani dan
Petugas Penyuluh Lapangan
Pembentukan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) serta
Peningkatan Kemitraan dengan
Pihak Swasta (PT Berau Coal)
Pembangunan Data Potensi dan
Pengembangan Objek Wisata
Bahari, Wisata Alam, dan Wisata
Perkotaan
Pengembangan Ekowisata dan
Menjadikan Kawasan Khusus
Derawan dan Maratua Dengan
Keunikan Bawah Lautnya
Peningkatan Iklim Investasi
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pembangunan
jangka panjang
6 Pemberdayaan
ekonomi
masyarakat

Pemberdayaan UKM dan
Ekonomi Kreatif yang
Menunjang Ekowisata dan
Agribisnis yang Berwawasan
Lingkungan
Peningkatan Investasi dan
Perdagangan Dibidang UKM
serta Koperasi melalui pinjaman
Tanpa Bunga
Pengembangan Industri
Berbasis Sumber Daya Lokal

7 Optimalisasi
pemberdayaan
masyarakat
miskin

Optimalisasi Pemberdayaan
Masyarakat Miskin
Peningkatan Efektivitas
Penanggulangan Kemiskinan
Menyangkut Pemenuhan HakHak Dasar Kelompok
Masyarakat Miskin Dalam
Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya,
dan Politik
Peningkatan Kesejahteraan
Sosial Keluarga/Fakir Miskin
serta Penuntasan dan Perapihan
Kartu Berau Sejahtera
Penyesuaian Pemberian UMK
(Upah Minimum Kebupaten)
Sesuai Kehidupan Layak
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
Pembentukan/Revitalisasi
BUMK
Mewujudkan kemandirian
masyarakat Melalui Peningkatan
Kualitas SDM yang Menguasai
IPTEK
Penyediaan Layanan Pendidikan
yang Bermutu dan Terjangkau
Pengembangan Daya Saing dan
Martabat Masyarakat
Menumbuhkembangkan Budaya
Daerah Menuju Masyarakat yang
Madani Berbasis IMTAK
Persiapan Sarana Sport
Centre/Stadion Mini
Peningkatan Kesadaran
Masyarakat akan Lingkungan
Sehat
Peningkatan Ketersediaan
Sumber Daya Kesehatan yang
Berkualitas
Penyadaran Masyarakat,
Penambahan Dokter,
Penambahan Tenaga Paramedis
Pembangunan Rumah Sakit Tipe
B serta Penuntasan Sarana dan

8 Peningkatan
kualitas
pengelolaan
sumber daya
alam dan
masyarakat
desa/kampung
secara lestari
9 Penataan dan
peningkatan
kualitas
pelayanan
pendidikan

10 Penataan dan
peningkatan
kualitas
pelayanan
kesehatan
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Prasarana Kesehatan
11 Peningkatan
Penganekaragam
an pangan
12 Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Pemerintahan
13 Pengembangan
kebijakan dan
sistem
pengawasan
berbasis risiko

Peningkatan Ketersediaan
Penganekaragaman Pangan
Lokal Alternatif
Pemanfaatan Teknologi
Informasi dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah serta EPlanning
Mewujudkan Pemerintahan yang
Bersih dan Berwibawa secara
Konsisten dengan
Mengutamakan Kepentingan
Publik

14 Peningkatan
kualitas dan
manajemen
pelayanan publik

Perluasan Partisipasi Publik
Dalam Pembangunan
(Melibatkan Masyarakat Mulai
dari Tahapan Perencanaan,
Pelaksanaan Hingga Evaluasi
Kebijakan)
Penataan Fungsi-fungsi
Kelembagaan Pemerintahan
Secara Efektif dan Efisien Sesuai
Dengan Tugas dan Fungsi
Peningkatan Peranan Teknologi
Dalam Mendukung Upaya
Pencerdasan Masyarakat dan
Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik
Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pelayanan Masyarakat
Peningkatan Profesionalisme,
Etos Kerja Aparatur
Peningkatan Transparansi dan
Akuntabilitas serta Penuntasan
Pendataan dan
Pengadministrasian Seluruh
Aset Pemda
Peningkatan Profesionalisme
dan Keterlibatan TNI, Aparat
Pemerintah Daerah dan
Masyarakat
Penuntasan Batas Kampung,
Kecamatan dan Provinsi Tuntas
Tahun 2019

6.3.

Arahan Kebijakan Pengembangan Kewilayahan (Kawasan Strategis)
Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara bertahap dan

kontinyu

dengan

memerhatikan

setiap

kombinasi

dari

mata

rantai

pembangunan di tiap sektor. Sebuah missleading dalam pengkombinasian
pembangunan antarsektor akan menyebabkan suatu wilayah menjadi kontra
Bab VII Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

VI - 19

Perubahan Atas RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

produktif karena ketidakmampuan meminimalisir kesenjangan antarwilayah.
Selain itu, pembangunan wilayah yang memerhatikan aspek keruangan (spasial)
menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat
memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya
kesejahteraan rakyat.
Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Dengan
memerhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan paradigma yang
berkembang dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Berau akan dihadapkan
pada berbagai kompleksitas persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan,
pertahanan keamanan maupun lingkungan yang memerlukan perhatian dan
penanganan secara terpadu. Sesuai dengan rancangan Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031, Kabupaten Berau menjadi
kawasan strategis provinsi. Dengan mengacu rancangan RTRW Provinsi
Kalimantan Timur 2011-2031, pengembangan wilayah Kabupaten Berau
diarahkan menjadi:
1) Kawasan Lindung Nasional: Taman Wisata Alam Laut Berau (Pulau Sagalaki
dan Pulau Semana), dan Kawasan Lindung Provinsi: Kawasan Lindung
Geologi/Kawasan Karst;
2) Kawasan Hutan Produksi;
3) Kawasan Karst;
4) Budidaya Pertanian Tanaman Pangan;
5) Kawasan Budidaya Perkebunan;
6) Kawasan Budidaya Perikanan;
7) Kawasan Budidaya Peternakan;
8) Kawasan Industri;
9) Kawasan Pertambangan: Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan
batubara; dan Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi;
10) Kawasan Pariwisata;
11) Kawasan Perkotaan; dan
12) Kawasan Perdesaan.
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Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah administratif
didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan negara,
pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk
kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pengaruh aspek kedaulatan
negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan kawasan
strategis nasional, sedangkan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial,
budaya, dan lingkungan, dapat berlaku untuk penetapan kawasan strategis
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, diukur berdasarkan pendekatan
ekternalitas,

akuntabilitas,

dan

efisiensi

penanganan

kawasan

yang

bersangkutan. Pengembangan kawasan strategis Kabupaten Berau dapat dilihat
pada gambar dan penjelasan di bawah ini.
Gambar 6. 2
Kawasan Strategis Kabupaten Berau
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Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana
tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis ditetapkan
kawasan budidaya yang dikendalikan dan kawasan budidaya yang didorong
pengembangannya.
6.3.1 Arahan Kawasan Strategis Berkaitan dengan Fungsi dan Daya
Dukung Lingkungan Hidup
Kawasan lindung strategis di Kabupaten Berau meliputi: Kawasan Heart
Of Borneo (HOB); Kawasan Pesisir dan laut kepulauan Derawan; Kawasan
Pesisir dan laut kepulauan Maratua; Kawasan Konservasi laut Pulau semama
dan Pulau Sangalaki; Kawasan Hutan Lindung Lesan; dan Taman-taman/objek
wisata alam.
a. Kawasan Heart Of Borneo (HOB)
Heart of Borneo (HoB) atau Jantung Borneo merupakan suatu kawasan di
wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan serta mencakup sebagian
wilayah Brunei Darussalam yang telah disepakati bersama antara ketiga negara
tersebut

untuk

dikelola

berdasarkan

prinsip-prinsip

konservasi

dan

pembangunan berkelanjutan (conservation and sustainable development). Istilah
Heart of Borneo (HoB) kemudian dipakai sebagai nama bagi inisiatif kerja sama
tiga Negara tersebut. Pentingnya kerja sama regional ini sangat jelas karena
secara fisik, baik letak maupun luasannya, memang sangat tidak mungkin bagi
masing-masing negara untuk mengawasi secara terus menerus pemanfaatan
sumber daya alam yang ada, khususnya hutan, tanpa kerjasama antarnegara.
Hal ini sangat nyata bagi negara seperti Indonesia yang bukan saja memiliki
areal terluas di HoB, akan tetapi juga sangat kaya akan keanekaragaman hayati
namun secara geografis sangat rentan terhadap pengambilan sumber daya alam
yang tidak ramah lingkungan maupun yang illegal.
b. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan
Kawasan Pesisir dan Laut Derawan dikembangkan melalui:


Pengembangan yang akan dilakukan lebih khusus diarahkan untuk tipe
wisatawan minat khusus dan bukan pada pengembangan mass tourism.
Pengembangan pasar diarahkan pada segi kualitas (high spending) dan
Bab VII Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

VI - 22

Perubahan Atas RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

bukan pada kuantitas. Pangsa pasar untuk Pulau Derawan dikaitkan dengan
produk wisata alam (ecotourism/natural tourism) dan wisata budaya.


Kegiatan pemukiman di Kepulauan Derawan (Kecamatan Pulau Derawan)
khususnya untuk Pulau Derawan dan Pulau Maratua tetap dipertahankan
secara terbatas disesuaikan daya dukung lingkungan pulau setempat. Pulau
Panjang dapat dilakukan perencanaan akomodasi wisata secara terbatas.
Untuk pulau-pulau lain diarahkan untuk tidak dilakukan hunian.



Meningkatkan kemampuan kelembagaan dan aparatur dalam pengawasan
dan pengendalian kegiatan pariwisata di Kepulauan Derawan.



Pengembangan wisata di Kepulauan Derawan diusulkan IKK Tanjung Batu
sebagai pendukung utama pengembangan kegiatan wisata Kepulauan
Derawan, dengan meningkatkan layanan akomodasi yang prima di Tanjung
Batu, sehingga menjadi alternatif yang menarik bagi wisatawan untuk
memilih tinggal/menetap di Tanjung Batu dengan tetap dapat secara leluasa
mengunjungi obyek wisata di Kepulauan Derawan.



Penetapan perwilayahan dari setiap obyek wisata yang didasarkan pada
daya dukung lingkungan masing-masing obyek wisata yang ada di
Kepulauan Derawan, meliputi: Perwilayahan pulau-pulau Panjang, Derawan
dan

Maratua,

dengan

strategi

pengembangan

pariwisata

berbasis

masyarakat.
c. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan
Maratua merupakan salah satu pulau terluar dalam lingkup administrasi
Provinsi Kalimantan Timur dan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional
(KSN) dalam tataran RTRW Nasional 2008 melalui PP No. 26 Tahun 2008.
Kebijakan pengelolaan ruang pada kawasan pada kawasan budidaya pariwisata
dengan prioritas mengembangkan wisata bahari di Pulau Maratua, perlu
didukung prasarana yang dapat memberikan dampak positif atas keberadaan
Pulau Maratua. Mengingat lokasi dan jarak yang sulit untuk sampai ke pulau ini,
dukungan moda transportasi udara sangat dibutuhkan.
d. Kawasan Konservasi laut Pulau Semama dan Pulau Sangalaki
TWA Laut Pulau Sangalaki ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Pertanian No. 604/Kpts/Um/8/1982 tanggal 19 Agustus 1982, dengan
luas daratan dan perairannya ±280 Ha. Secara geografis terletak antara
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11824'23"-11825'26" Bujur Timur dan 25'14"-26'5" Lintang Utara. Secara
administratif pemerintahan kawasan ini termasuk Kecamatan Pulau Derawan,
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Secara umum, kawasan TWA
Laut Pulau Sangalaki ditumbuhi pohon-pohon yang membentuk hutan yang
relatif masih alami dengan tipe hutan pantai yang jenis pohonnya antara lain:
Bintangur (Callophylum inophylum), Ketapang (Terminallia sp.), Waru (Hibiscus
tiliaceus), Butun (Baringtonia sp.) dan lain sebagainya. Disamping keadaan
alamnya sendiri yang potensial sebagai tempat wisata juga di dalam kawasan
TWA Laut Pulau Sangalaki terdapat tempat penangkaran penyu laut dan juga
pemandangan alam bawah laut yang sangat indah. Ini merupakan asset tidak
ternilai bagi pengembangan pariwisata di Propinsi Kalimantan Timur. Beberapa
kegiatan wisata yang dapat dilakukan antara lain: menikmati panorama alam
laut dan pantai, berenang, memancing, snorkeling, scuba diving dan lain-lain.
Sarana kemudahan dan pelayanan yang sudah ada di TW Alam Laut Pulau
Sangalaki, antara lain: pondok alam, restoran, kamar mandi, dan gudang
peralatan penyelaman. Peluang usaha yang dapat dikembangkan di kawasan
wisata Pasir Panjang antara lain: usaha jasa pemandu wisata, usaha jasa
akomodasi, usaha jasa sarana wisata tirta dan usaha jasa sarana boga.
e. Kawasan Hutan Lindung Lesan
Hutan Lesan merupakan habitat orang utan dengan populasi orang utan
kurang dari 350 individu dalam fragmen hutan kurang dari 100 km² termasuk
ke dalam kategori kritis, (Meijaard et al. 2001). Berdasarkan peta Citra Lansat,
kawasan di luar Kawasan Hutan Muara Lesan (Utara, Selatan, dan Barat) telah
kritis, dan hulu sungai lebih terkonsentrasi dalam kawasan. Kondisi ini
menyebabkan fungsi lindung untuk DAS sungai Lesan dan sekitarnya sangat
penting untuk ekosistem perairan di bawahnya. Dengan indikator perlindungan
populasi orangutan yang potensinya sama dengan beberapa taman nasional
yang memiliki orangutan, topografinya yang bergelombang sampai curam dan
lapisan tanahnya yang tipis maka perlindungan DAS Sungai Lesan lebih kuat
untuk dipertahankan sebagai hutan lindung bagi perlindungan orangutan dan
tata air. Perlindungan kawasan ini didukung oleh masyarakat adat Dayak Lesan
dengan membuat pernyataan bersama, bahwa kawasan tersebut harus
dipertahankan sebagai hutan adat mereka karena menjadi sumber tanaman
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buah-buahan untuk kehidupannya. Dari dua fungsi kawasan habitat orangutan
di Muara Lesan dan besarnya populasi orangutan yang harus mendapat
perlindungan maka status kawasan perlu ditingkatkan dan dikelola untuk
tujuan khusus pelestarian orang utan, sejalan dengan kepentingan sosial
ekonomi masyarakat dan daerah.
f. Taman-taman/objek wisata alam
Ada 167 buah potensi lokasi obyek wisata di Kabupaten Berau, yang
terdiri dari wisata alam (hutan, pantai, panorama alam, goa, dll), wisata agro
(perkebunan,

pertanian,

dll), wisata

budaya masyarakat

(kebudayaan

masyarakat Dayak, kehidupan masyarakat), wisata sejarah (riwayat bangunanbangunan kuno), dan wisata bahari (alam bawah laut). Keberadaan objek wisata
yang belum teridentifikasi juga cukup banyak karena keberadaannya yang sulit
di akses (jarak jauh dan belum ada akses jalan yang bagus) sehingga ke depan
dapat dikembangkan sebagai objek wisata baru di Kabupaten Berau. Tentu saja
potensi wisata ini masih belum produktif “menangkap” peluang pendapatan
bagi daerah, terutama dalam menyediakan suatu paket kunjungan wisata yang
dapat melibatkan lebih dari satu obyek wisata dan lebih banyak daerah
kecamatan yang bisa dikunjungi. Oleh karena itu, kemudahan infrastruktur dan
suprastruktur yang berorientasi pada peningkatan aksesibilitas lokasi-lokasi
potensi wisata menjadi prioritas dalam pengembangan sektor pariwisata di
Kabupaten Berau.
6.3.2 Arahan Kawasan Strategis Kawasan Budidaya yang Memiliki
Kepentingan Sosial Ekonomi
Kawasan strategis yang memiliki kepentingan sosial ekonomi mencakup
kawasan yang akan didorong perkembangannya agar cepat tumbuh dan
kawasan yang memiliki sumber daya tinggi dan potensi perkembangan yang
besar. Kawasan strategis ini ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
a) Memiliki

potensi

strategis

yang

memberikan

keuntungan

dalam

pengembangan sosial ekonomi;
b) Berdampak

luas

terhadap

pengembangan

regional,

nasional

dan

internasional;
c) Memiliki peluang investasi yang menghasilkan nilai tinggi; dan
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d) Memiliki aksesibilitas tinggi yang didukung oleh prasarana transportasi
yang memadai.
Konsep Kawasan Strategis untuk kepentingan sosial ekonomi di
Kabupaten Berau meliputi:
a. Kawasan Konsesi Pertambangan Batu Bara
Potensi bahan tambang yang terdapat di Kabupaten Berau meliputi: batu
bara (cadangan volume batu bara 437 juta ton); Bahan Galian B (emas), dan
Bahan Galian C (Tanah liat, Batu Kapur, dll). Untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan

eksploitasi

bahan

tambang

tersebut

dibutuhkan

strategi

pengembangan yang diarahkan, sebagai berikut:


Mendorong pelaksanaan kegiatan eksplorasi secara menerus untuk
mendapatkan potensi tambang baru dan dilakukan inventarisasi secara detil
dari profil potensi tambang yang ada (untuk semua jenis bahan tambang).



Untuk potensi bahan tambang yang ada di kawasan lindung, pelaksanaan
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi perlu dibatasi dan dimonitor
(controlling) secara ketat dan kontinu, terutama jika mengganggu
keseimbangan alam, seperti dalam kawasan resapan air dan pelindungan
flora dan fauna.



Untuk potensi bahan tambang yang ada di kawasan budidaya kehutanan,
pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi harus disertai perhitungan
keuntungan ekonomis (economic of scale) yang nantinya keuntungan
tersebut dapat difungsikan sebagai kompensasi dari nilai ekonomi
penurunan kondisi lingkungan.



Untuk potensi bahan tambang yang ada di kawasan budidaya non
kehutanan, pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi diarahkan pada
lokasi-lokasi yang jauh dari pusat permukiman dan didorong untuk
mengakomodasi partisipasi dari masyarakat.



Melaksanakan kegiatan penambangan (eksploitasi) batu bara oleh PT. Berau
Coal. Kegiatan penambangan tersebut disarankan dengan pola pergiliran
pemanfaatan ruang secara selektif yang didukung dengan upaya pemulihan
lahan melalui kegiatan reklamasi yang berwawasan lingkungan.
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b. Kawasan Industri Perkebunan
Dibangunnya kilang CPO oleh investor perkebunan kelapa sawit menjadi
harapan bahwa Berau bisa menjadi salah satu penghasil CPO terbesar di
Indonesia. Selain itu, keberadaan kilang CPO ini juga mampu menggeliatkan
pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik yang terlibat langsung dalam kegiatan
perkebunan maupun bagi petani plasma. Dalam tata ruang kabupaten, Desa
Labanan, Kecamatan Teluk Bayur dipilih Pemkab Berau sebagai pusat kilang
CPO. Desa tersebut dianggap kawasan ekonomis dan memiliki akses
transportasi darat dan air untuk pengangkutan hasil panen kelapa sawit dari
perkebunan dan pendistribusian CPO ke luar daerah. Ke depannya, desa ini
akan dijadikan juga sebagai tempat pengapalan CPO dalam skala lebih besar.
Bukan hanya perusahaan perkebunan kelapa sawit di Berau saja yang
melirik Labanan untuk membangun kilang, beberapa perusahaan perkebunan di
Kutai Timur pun juga lebih memilih hasil kelapa sawitnya didistribusikan
melalui Berau. Hal ini disebabkan faktor jarak yang cukup dekat dan lebih
mudah proses pengapalannya. Tercatat, sudah ada 3 perusahaan dari Muara
Wahau, Kutim yang membangun kilang CPO di Labanan. Dengan demikian,
Labanan berpotensi untuk menjadi daerah Kota Terpadu Mandiri (KTM).
Banyak hal yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat Labanan jika
KTM dan terminal CPO jadi dipusatkan di wilayah tersebut, terutama membuka
kesempatan bekerja dan kesempatan wirausaha. Seiring dengan perkembangan
terminal CPO, diharapkan akan tumbuh berbagai kegiatan industri hilir yang
akan semakin meningkatkan perekonomian di Berau.
c. Kawasan Industri Mangkajang
Meskipun baru memberikan sumbangsih sebesar 5% pada pembentukan
investasi Kabupaten Berau, namun potensi industri pengolahan masih sangat
besar untuk dikembangkan mengingat banyaknya komoditi bahan mentah yang
dapat diolah dan dapat meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten
Berau secara keseluruhan. Berbagai program pengembangan untuk mendorong
percepatan pembangunan kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai pusatpusat pertumbuhan dicetuskan dengan tujuan untuk dapat mengoptimalkan
pengembangan potensi sumber daya alam dan mendukung upaya peningkatan
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daya saing kawasan dengan produk-produk unggulannya di pasar domestik dan
internasional sehingga dapat mempercepat pembangunan ekonomi wilayah.
Kegiatan pokok yang akan dilakukan yakni:
a) Peningkatan pengembangan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh,
khususnya kawasan yang memiliki produk unggulan, melalui pemberian
bantuan teknis dan pendampingan kepada pemerintah daerah, pelaku
usaha, pengrajin, dan petani.
b) Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana seperti pembangunan sistem
jaringan perhubungan termasuk outlet-outlet pemasaran yang efisien dalam
rangka menghubungkan kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan pusatpusat perdagangan, termasuk upaya untuk meningkatkan aksesibilitas yang
menghubungkan dengan wilayah tertinggal.
c) Pemberdayaan kemampuan pemerintah daerah untuk membangun klasterklaster industri, agroindustri, yang berdaya saing di lokasi-lokasi strategis
melalui pemberian insentif yang kompetitif, sehingga dapat menarik
investor domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya. Insentif
yang dimaksud berupa pemberian insentif pajak dan kemudahan perizinan.
d) Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah melalui sistem jejaring
kerja (networking) yang saling menguntungkan. Kerjasama ini sangat
bermanfaat sebagai sarana saling berbagi pengalaman, saling berbagi
manfaat, maupun saling berbagi dalam memikul tanggung jawab
pembiayaan

pembangunan

terutama

untuk

pembangunan

dan

pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yang menuntut skala ekonomi
tertentu sehingga tidak efisien jika dibangun di masing-masing daerah.
e) Pemberdayaan pemerintah daerah dalam: (1) mengidentifikasi produkproduk unggulan; (2) pengembangan informasi pasar bagi hasil-hasil
produk unggulan; (3) peningkatan akses petani dan pengusaha kecil
menengah kepada sumber-sumber permodalan; (4) perluasan jaringan
informasi teknologi dan pemanfaatan riset dan teknologi yang difokuskan
untuk mendukung produk unggulan; serta (5) pengembangan kelembagaan
pengelolaan usaha.
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6.3.3 Arahan Kawasan Strategis dengan Pendayagunaan Sumber Daya
Alam yang Perlu Dikendalikan
Kawasan budidaya strategis dengan pendayagunaan sumber daya alam
yang

dikendalikan

perkembangannya

adalah

kawasan

budidaya

yang

dikembangkan untuk mendukung fungsi lindung, seperti kawasan hutan
produksi,

tanaman

tahunan/perkebunan,

pertanian

tanaman

tahunan,

pertanian lahan kering dan pertanian lahan basah. Kawasan budidaya ini terdiri
dari lahan terbuka yang dapat mendukung serapan terhadap air hujan. Kawasan
budidaya

strategis

dengan

pendayagunaan

sumber

daya

alam

yang

dikendalikan perkembangannya meliputi:
1) Kawasan Hutan Labanan
Melihat dari potensi yang ada, Kawasan Labanan Makmur ditetapkan
sebagai pusat pengembangan kawasan khusus penelitian hutan lestari sekaligus
sebagai pusat informasi, pengawasan dan pengendalian obyek-obyek wisata
kehutanan yang ada di Kecamatan Kelay & Kecamatan Segah.
2) Kawasan Perkebunan
Pengendalian kawasan ini dilakukan terkait dengan alih fungsi lahan
berfungsi lindung menjadi kegiatan terbangun. Arahan pengendalian lahan
terkait dengan alih fungsi lahan, diatur sebagai berikut:
a) Alih fungsi lahan berfungsi lindung dan non-budidaya untuk segala jenis
penggunaan lahan perlu dicegah melalui peraturan daerah.
b) Alih fungsi lahan hutan produksi:


Menjadi lahan berfungsi lindung/non budidaya: harus diatur melalui
peraturan hutan lindung.



Menjadi lahan pertambangan, pertanian, permukiman, transportasi, jasa
pedagangan berdasarkan PP No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan
Hutan.

c) Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan berfungsi lindung atau non
budidaya sudah diatur dalam PP tentang Kawasan Lindung, yaitu bahwa
kawasan yang memenuhi kriteria sebagai kawasan lindung tidak
diperkenankan.
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Pengelolaan yang tumpang tindih antara kawasan lindung dan kawasan
budidaya yang berhimpitan dan akan menimbulkan benturan maka dilakukan
pendekatan melalui Keppres No. 32 Tahun 1990, yaitu:
1) Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai
dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan
yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP RI No.51 Tahun 1993 tentang
AMDAL.
2) Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai
dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan
yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP RI No. 51/1993 tentang AMDAL
3) Apabila menurut AMDAL kegiatan budidaya menganggu fungsi lindung
harus dicegah perkembangannya dan fungsi sebagai kawasan lindung
dikembalikan secara bertahap (Pasal 37).
4) Apabila di kawasan lindung terdapat indikasi adanya deposit mineral atau
air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat
berharga bagi negara, maka kegiatan budidaya di kawasan lindung tersebut
dapat diijinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
5) Pengelolaan kegiatan budidaya di dalam kawasan lindung kawasan yang
bersangkutan. Apabila penambangan bahan galian dilakukan, penambangan
bahan galian tersebut wajib melakukan

rehabilitasi daerah bekas

penambangan, sehingga kawasan lindung dapat berfungsi kembali (Pasal 38).
6.4.

Program Pembangunan Daerah untuk Pencapaian Visi dan Misi
Kabupaten Berau Tahun 2016-2021
Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan berupa

program prioritas yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
OPD atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah
bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai
dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalam rangka pencapaian
visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi
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dan kebijakan umum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah
program-program pembangunan Kabupaten Berau tahun 2016 2021. Programprogram prioritas pada masing-masing strategi ini disebut sebagai program
pembangunan daerah yang menggambarkan capaian secara langsung terhadap
sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing arah kebijakan pembangunan
Kabupaten Berau.
Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, pemerintah melaksanakan
dua puluh enam (26) urusan wajib dan delapan (8) urusan pilihan yang
diselenggarakan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Programprogram prioritas yang diselenggarakan oleh OPD, disamping untuk
mendukung visi dan misi kepala daerah, secara langsung juga dimaksudkan
untuk mencapai visi dan misi Renstra OPD yang antara lain dimaksudkan
sebagai fungsi pelayanan OPD kepada masyarakat. Program-program ini, dalam
perumusannya, dijabarkan langsung dari visi dan misi Renstra OPD dengan
tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan
misi Kepala Daerah. Program-program pembangunan tersebut adalah.
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Tabel 6.4
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Berau Tahun 2016-2021
OPD
Penanggungjawab

VISI: MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN
Misi/Tujuan/Sasaran

Program Prioritas

Indikator Program

2017
Target

2018
Rp

Target

2019
Rp

Target

2020
Rp

Target

2021
Rp

Target

Rp

Misi I: Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
1

Menyediakan infrastruktur
yang mantap dan
berkualitas
1 Tersedianya
infrastruktur dasar yang
mantap dan berkualitas
(jalan, jembatan dan
irigasi kampung yang
dilalui kendaraan)

1

2

3

4

2

Meningkatnya
konektivitas antar
wilayah (listrik,
komunikasi, dan moda
transportasi)

5

6

Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air
Limbah

Kapasitas Produksi
Air Bersih ('liter
/detik)

820

Program
Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan

Penjang jalan yang
bertambah

10

Frekuensi angkutan
umum yang
mengakses obyek
wisata (Unit)
Persentase jaringan
irigasi dalam kondisi
baik

91

Persentase
kampung yang
sudah memperoleh
penerangan listrik

56

Persentase panjang
jalan yang
ditingkatkan

2,09

Program
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan
Lainnya
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Bidang
Ketenagalistrikan
Program Peningkatan
Jalan dan Jembatan

1040
5.509.69
5.200

14.876.1
41.900
20.000.0
00

0

1130
11.515.0
00.000

5

110

14.200.0
00.000
574.005.
800

0
2.667.58
1.700

335.000.
000

18.791.1
20.000

9

102

2,67

9.976.000.0
00
356.323.94
4

0
1.285.00
0.000

60

1220
8.150.200.0
00

1.202.50
0.000

9.700.00
0.000

8

81

1,98

10.155.5
20.000
1.363.45
0.423

0
1.193.800.0
00

60

1312
8.293.20
4.000

1.137.700.0
00

6.916.000.0
00

8,25

82

0

10.838.6
30.400
1.370.71
9.431

0
1.197.67
6.000

62

DPUPR
8.939.06
8.080

1.140.45
4.000

7.034.32
0.000

DPUPR

Dinas Perhubungan

DPUPR
1.701.62
9.520

64

0

1.643.26
3.080

7.655.00
6.400

DPUPR

DPUPR

Bab VII Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

VI - 32

Revisi RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

2

7

Program
Pengembangan
Komunikasi, Informasi,
dan Media Massa

Jumlah Kampung
yang sudah
terkoneksi Jaringan
Internet

0

Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup
Program Pembinaan
Perkebunan Ramah
Lingkungan

Indek pencemaran
air (IP)

Indek
Pencema
ran air <5

Jumlah pelaku
usaha yang
menerapkan prinsip
ramah lingkungan
Luas lahan
konservasi

3

90.214.5
00

0

188.868.
000

0

128.430.24
0

0

1.130.99
8.845

0

1.133.61
8.822

Dinas Komunikasi
dan Informasi

Mewujudkan Lingkungan
Hidup yang layak bagi
masyarakat
3

Terjaganya kualitas air
sungai

8

4

Terjaganya Kualitas
Udara

9

5

Menurunnya Tingkat
Emisi GRK

10

6

Meningkatnya kualitas
lingkungan perumahan

11

12

7

Meningkatnya
kepatuhan terhadap
tata ruang

13

Program pelindungan
dan konservasi
sumber daya alam
Program
Pengembangan
Perumahan
Program Lingkungan
Sehat Perumahan
Program Pemanfaatan
Tata Ruang

14

Persentase rumah
warga dengan
kondisi layak huni
Luas wilayah
Permukiman kumuh
(Ha)
Rasio Tata Guna
Lahan Di Kabupaten
Berau
luas RTH

296.819.
070

Indek
Pencema
ran air <5
1

57.000.0
00
8.189 ha

0,78

526.610.
000

211.016.
835
301.570.
040

127

8.189 ha

0,8

380.000.
000
1.300.00
0.000

77

2
kecamata
n
0,81

1.020.400.0
00
1.204.000.0
00

2
kecamata
n
0,82

1.020.80
8.000
1.208.08
0.000

10

60

Indek
Pence
maran
air <5
2

20.808.0
00

1.438.600.0
00

1.000.00
0.000

1.122.49
6.696

2

36

n.a.

Indek
Pencema
ran air <5

20.400.000

1.645.00
0.000

300.000.
000

1.120.094.8
00

2
30.000.0
00

240.155.
400
n.a.

Indek
Pencema
ran air <5

Dinas Perkebunan

2
kecam
atan
0,83

1.021.22
4.160
1.212.24
1.600

0

65

1.456.31
9.440
70

1.000.00
0.000

Meningkatnya
pertumbuhan sektor
pertanian

15

Program Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebunan

Jumlah produksi

- Jagung

30.000
18500

1.230.00
0.000
-

0

183.135.
000
-

0

124.531.80
0
-

0

127.022.
436
-

Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kebersihan
Dinas Perumahan
dan Permukiman
Dinas Perumahan
dan Permukiman
DPUPR

1.500.00
0.000

Program Pengelolaan
0
48.598
49.000
50.000
52.000
Ruang Terbuka Hijau
489.073.
M²
1.552.39
M²
1.889.060.3
M²
1.906.84
M²
1.924.97
(RTH)
400
0.374
56
1.563
8.394
Misi II : Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk
pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal
3 Meningkatkan
Perekonomian Kabupaten
Berau
8

Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kebersihan

21.224.1
60

1.447.37
2.000

1.000.000.0
00

1.124.94
6.630

0

129.562.
885
-

Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kebersihan

Dinas Pertanian dan
Peternakan
Dinas Pertanian dan
Peternakan
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- Bawang Merah

300

- Cabe

250

0

-

0
-

Jumlah Produksi
Tanaman Pangan
dan Hortikultura
semakin Meningkat
Luasan Panen Padi

16

17
18

19

20

21

22

9

Meningkatnya daya
saing pariwisata

23

Program Peningkatan
Produksi Peternakan

Program Peningkatan
Produksi Perkebunan
Program
Pengembangan dan
Pembinaan Nelayan
Kecil
Program
Pengembangan
Budidaya Perikanan
Program
Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian /
Perkebunan Lapangan
Program
Pemberdayaan
Masyarakat perikanan
Program Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi
Pertanian/Perkebunan
Program
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata

Luasan Panen
Jagung
Jumlah Peningkatan
Populasi Ternak
Besar
Populasi Ternak

5000
400

2467415

Penambahan
Jumlah Produksi
Jumlah kelompok
nelayan yang
didampingi/ dibina
(kelompok)
Jumlah Luasan
Perikanan Budidaya
(ha)
Jumlah penyuluh
pertanian
berkualitas (org)

1507540

Persentase Kelomok
Pemula (%)
Jumlah Hasil
Pertanian yang
dipasarkan
Kontribusi sektor
pariwisata dalam
PAD

11500
10000

172.000.
000

400

2533581

44.500.0
00
398.633.
300

1714563

9106,2

201.217.
200

9333,85

50

523.082.
895

-

0,5

73

1039

12500
15000

75.000.0
00
120.570.
000
672.000.
000

0

2604243
1855430

51.000.000

81.987.600

0

14000
16500
0

2679821
1912625

-

0

0

-

0

-

-

-

-

0

0
-

-

0

-

96050
-

-

0
-

0

10400

0

-

52.020.0
00
83.627.3
52
466.099.
200

15500
16700
0

276078
1
197090
0
1040

53.060.4
00
85.299.8
99
475.421.
184

Dinas Pertanian dan
Peternakan
Dinas Pertanian dan
Peternakan
Dinas Pertanian dan
Peternakan
Dinas Pertanian dan
Peternakan
Dinas Pertanian dan
Peternakan
Dinas Pertanian dan
Peternakan
Dinas Pertanian dan
Peternakan
Dinas Perkebunan

1038

456.960.00
0

1039

135.000.
000

9567,19

91.800.000

9806,36

93.636.0
00

9051,5
4

95.508.7
20

Dinas Perikanan

55

1.395.00
0.000

60

948.600.00
0

65

967.572.
000

70

1.986.92
3.440

Dinas Pangan

-

16

45.000.0
00

17

30.600.000

18

31.212.0
00

20

31.836.2
40

Dinas Perikanan

105.000.
000

0,6

180.000.
000

0,6

122.400.00
0

0,6

124.848.
000

0,6

1.127.34
4.960

Dinas Pangan

60.000.0
00

1

40.800.000

42.448.3
20

Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata

131.684.
000

41.616.0
00

Dinas Perikanan
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24

25

1
0

Meningkatnya nilai
investasi daerah

26

27

4

Meningkatkan pemerataan
Pendapatan masyarakat
1 Meningkatnya sektor
1 Koperasi, UMKM,
perindustrian dan
perdagangan

28

29

30

5

Program
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Program
Pengembangan
Kemitraan
Program Peningkatan
Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi

Jumlah destinasi
wisata yang
dikembangkan
Jumlah Jalinan
Kerjasama
Pariwisata
Nilai Realisasi PMDN
dan PMA (Milyar
Rupiah)

Program Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama Investasi

Jumlah potensi
daerah yang
dipromosikan

Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Program
Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah

8.362,96
(milyar
rupiah)

Jumlah IKM yang di
kembangkan

30.000.0
00

1

20.400.000

20.808.0
00

21.224.1
60

Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata

50.288.0
00

60.000.0
00

0,9

40.800.000

41.616.0
00

42.448.3
20

Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata

203.274.
900

0

138.226.93
2

143.811.
300

Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

131.265.
300

8.475,26
(milyar
rupiah)

65.540.0
00

204.750.
000

0

139.230.00
0

140.991.
471

0

142.014.
600

144.854.
892

0

17.000.0
00

0

69.000.0
00

0

46.920.000

0

47.858.4
00

0

48.815.5
68

Dinas Koperasi,
Perindustrian dan
Perdagangan

40

25.500.0
00

50

81.223.9
68

60

55.232.298

70

56.336.9
44

80

57.463.6
83

Dinas Koperasi,
Perindustrian dan
Perdagangan

90 IKM

85.000.0
00

100 IKM

318.000.
000

120 IKM

216.240.00
0

130 IKM

220.564.
800

140
IKM

224.976.
096

Dinas Koperasi,
Perindustrian dan
Perdagangan

Jumlah Wira Usaha
yang Memiliki
Keunggulan
Kompetitif (IKM)
Jumlah Koperasi
yang berkualitas

23.000.0
00

Meningkatkan konsumsi
rumah tangga
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1
2

1
3

1
4

Menurunnya tingkat
kemiskinan

Menurunnya tingkat
pengangguran

Meningkatnya
kemandirian
masyarakat desa

31

Program
Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya

Persentase PMKS
skala kab/kota yang
memperoleh
bantuan sosial
untuk pemenuhan
kebutuhan dasar

0,75

90.950.0
00

0,8

275.970.
000

0,8

187.659.60
0

0,8

191.412.
792

0,8

195.241.
048

Dinas Sosial

32

Program Pelayanan
dan Rehabilitasi
Kesejahteraan sosial

0,75

279.900.
000

0,8

869.250.
000

0,8

591.090.00
0

0,8

602.911.
800

0,8

614.970.
036

Dinas Sosial

33

Program Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas Tenaga
Kerja

115

149.974.
000

20

60.000.0
00

48

40.800.000

64

41.616.0
00

64

42.448.3
20

Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi

34

Program Peningkatan
Kesempatan Kerja

13

14.576.7
00

73

84.000.0
00

115

57.120.000

115

58.262.4
00

115

59.427.6
48

Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi

35

Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa

30

33.000.0
00

40

213.000.
000

45

144.840.00
0

50

1.147.73
6.800

60

150.691.
536

Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kampung

36

Program
Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Pedesaan

Jumlah Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) yang
memiliki usaha
mandiri
Cakupan
Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas
Tenaga Kerja
Cakupan
Peningkatan
Kesempatan Kerja
Persentase
kampung yang
mampu menyusun
RPJMDes, RKPDes,
dan APBDes sesuai
peraturan
Jumlah kelompok
usaha Ekonomi
Produktif
masyarakat
kampung yang aktif
Jumlah kampung
yang dibina

34

15.000.0
00

45

30.000.0
00

60

20.400.000

80

1.020.80
8.000

100

21.224.1
60

Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kampung

307.144.
000

70

323.484.
000

80

219.969.12
0

90

1.224.36
8.502

100

228.855.
872

Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kampung

37

Program Peningkatan
65
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun
Desa
Misi III : Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi
6

Meningkatkan kualitas SDM
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1
5

Meningkatnya
aksesibilitas dan kualitas
pendidikan

38
39

40

41

1
6

Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat

Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Program Pendidikan
Non Formal

Program
Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan

APM SD/MI/SLB

90%

10.699.2
95.075

93%

15.837.3
70.000

95%

11.089.411.
600

98%

11.291.1
99.832

100%

11.497.0
23.829

Dinas Pendidikan

Persentase peserta
pendidikan non
formal yang
mendapatkan
pelayanan
Jumlah Kunjungan
Perpustakaan

100%

500.000.
000

100%

1.832.50
0.000

100%

1.566.100.0
00

100%

1.577.42
2.000

100%

1.588.97
0.440

Dinas Pendidikan

32.000
Pemusta
ka

90.520.6
00

33.500
pemusta
ka

548.100.
000

35.000
pemusta
ka

372.708.00
0

37.500
pemusta
ka

380.162.
160

40.000
Pemust
aka

387.765.
403

Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan

0

1.037.88
8.000

1

2.944.65
7.960

1

2.322.367.4
13

1

2.348.81
4.761

1

2.375.79
1.056

Dinas Pendidikan

2

243.224.
600

4

555.000.
000

4

377.400.00
0

4

384.948.
000

5

392.646.
960

Dinas Pemuda dan
Olahraga

18

30.753.0
00

15

126.570.
000

13

86.067.600

10

87.788.9
52

9

89.544.7
31

-

1

-

17.908.1
67.640

93

12.497.553.
995

Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Kesehatan

Persentase Sekolah
Yang Sudah
Menerapkan
Prinsip-Prinsip
Manajemen
Berbasis Sekolah
(MBS)
Jumlah atlit pelajar
Kabupaten Berau
yang mewakili
Provinsi Kaltim di
ajang nasional
Cakupan Uneet
Meed (Kebutuhan
KB yang Tidak
Terpenuhi)

42

Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga

43

Program Keluarga
Berencana

44

Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak

Cakupan pembinaan
PKK ditingkat
Kecamatan/Kelurah
an/Kampung

45

Program Upaya
Kesehatan Masyarakat

Persentase
penduduk yang
memanfaatkan
puskesmas (Utilisasi

4.500.00
0

92

17.332.7
39.592

92,5

-

94

12.727.5
05.075

-

95

12.962.0
55.177
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Puskesmas) (persen)
Program Upaya
Cakupan Pelayanan
1
Kesehatan Masyarakat Pasien
47 Program Perbaikan
Prevalensi Balita
7
Gizi Masyarakat
Kurang Gizi (persen)
1 Meningkatnya
48 Program Peningkatan
indek ketahanan
0,8
7 ketahanan pangan
Ketahanan Pangan
pangan daerah
(Pertanian/
(1,5% per tahun)
Perkebunan)
Misi IV : Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel
46

7

706.980.
400
227.955.
000
380.000.
000

1
7
0,8241

1.799.86
4.600
1.052.96
5.000
960.009.
000

1
6
0,8241

1.883.907.9
28
1.036.016.2
00
652.806.12
0

1
6
0,8241

1.901.58
6.087
1.036.73
6.524
665.862.
242

1
6
0,8241

1.919.61
7.808
1.037.47
1.254
1.679.17
9.487

RSU Dr. Abdul Rivai
Dinas Kesehatan
Dinas Pangan

Mewujudkan pemerintah
yang bersih, transparan,
profesional dan akuntabel
1
8

Meningkatnya kualitas
penerapan reformasi
birokrasi di Kabupaten
Berau

49

50

51

1
9

Meningkatnya kualitas
akuntabilitas kinerja
pemerintah

52

53

Program Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah

Persentase auditor
yang bersetifikat

0,84

15.600.0
00

0,85

45.000.0
00

0,87

30.600.000

0,88

31.212.0
00

0,88

31.836.2
40

Inspektorat

Persentase
konsistensi program
RPJMD dan RKPD

100

222.458.
000.000

100

487.500.
000

100

331.500.00
0

100

338.130.
000

100

344.892.
600

Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

Persentase
Pemeriksaan
dengan temuan
yang ditindak lanjuti

0,855

468.854.
700

0,86

992.706.
000

0,865

675.040.08
0

0,865

688.540.
882

0,865

702.311.
699

Badan
Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan
Inspektorat

90.000.0
00

100

61.200.000

Presentase Realisasi
Anggaran.

Persentase
penyerapan
anggaran
pendapatan dan
belanja daerah

315.429.
600

80

316.618.
300

85

535.500.
000

90

364.140.00
0

62.424.0
00

95

371.422.
800

63.672.4
80

100

378.851.
256

Sekretariat Daerah

Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah
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54

55

56
57

58

59

Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Pembinaan
dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
Program Tata
Pemerintahan
Program Peningkatan
Pelayanan Publik

Program
Pengembangan Sistem
Informasi Pertanahan
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan

60

Program Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan

61

Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat
Daerah

Total Pagu Prioritas (P1)

Nilai Akuntabilitas
Kinerja Kabupaten
Berau
Rasio Pengelolaan
Keuangan SKPD
yang Baik
Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM)
Nilai Rata-Rata
Survei Kepuasan
Masyarakat di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Berau
Jumlah sistem
informasi
Presentase
Penduduk Yang
Memiliki KTP ( Usia
Diatas 17 Tahun )
Persentase tingkat
penyelesaian
pelanggaran K3
(Ketertiban,
Ketentraman dan
Keindahan)
Jumlah Perda yang
ditetapkan

70

40.960.0
00

1 tahun

90.000.0
00

A (80,6)

61.200.000

111.731.
800

75

273.000.
000

80

185.640.00
0

-

-

0,5

-

-

-

81,5

-

62.424.0
00
85

63.672.4
80

Sekretariat Daerah

193.139.
856

Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah

-

-

Sekretariat Daerah

-

-

Sekretariat Daerah

189.352.
800

90

1 Sistem

17.500.0
00

1 Sistem

105.000.
000

1 Sistem

71.400.000

0

72.828.0
00

0

74.284.5
60

Dinas Pertanahan

80

162.315.
000

85

333.000.
000

90

226.440.00
0

95

230.968.
800

100

235.588.
176

Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil

1

60.234.9
50

1

105.219.
000

1

71.548.920

1

72.979.8
98

1

74.439.4
96

Satuan Polisi
Pamong Praja

1.832.27
5.500

4.223.73
4.200

15 perda

2.872.139.2
56

2.929.58
2.041

2.988.17
3.682

Sekretariat DPRD

305.333.
019.558

101.632.
895.442

76.253.803
.802

82.438.8
79.878

86.647.6
57.476
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