BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

PENGANTAR
1.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kota Samarinda selama 60 tahun
sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan terbentuknya Kota
Samarinda

pada

tanggal

21

Januari

1968

telah

melaksanakan

pembangunan dalam berbagai dimensi ekonomi, politik dan keamanan
serta ketertiban.
2.

Selanjutnya pada kurun waktu pelaksanaan pembangunan itu pula Kota
Samarinda telah berhasil menyusun Rencana Pembangunan secara
sistematis melalui tahapan Satu dan Lima Tahunan. Tahapan-tahapan
pembangunan yang disusun pada masa itu telah meletakkan dasar-dasar
bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan
kesejahteraan masyarakat seperti tercermin dalam berbagai indikator
yaitu sarana prasarana ekonomi dan sosial. Proses pembangunan pada
kurun waktu tersebut secara bertahap dapat dilaksanakan dengan
bermacam kendala yang dihadapi namun tetap berorientasi pada
kepentingan seluruh masyarakat Kota Samarinda.

3.

Pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang kemudian berkembang
menjadi krisis multidimensi yang berakibat pelaksanaan pembangunan
yang didasarkan pada perencanaan secara bertahap yang memiliki
beberapa

perubahan

pada

program

dan

sektor-sektor

tertentu.

Dalam keadaan yang demikian ini Pemerintah Kota Samarinda melalui
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perangkat-perangkat kelembagaan daerah dituntut untuk membuat dan
mencari sumber-sumber yang dapat membawa kita untuk keluar dari
berbagai kondisi sulit seperti ini khususnya sumber-sumber pembiayaan
seperti upaya peningkatan pendapatan asli daerah ataupun melalui
sumber-sumber pembiayaan lainnya dengan tetap berpedoman pada Visi
Kota Samarinda sebagai Kota Jasa Industri Perdagangan dan

Permukiman yang Berwawasan Lingkungan dan Misi yang diuraikan
lebih lanjut pada penyusunan RPJM yang merupakan acuan didalam
merumuskan arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan Kota
Samarinda sebagaimana yang tertuang dalam Sistem Perencanaan
Pembangunan, maka melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
ditetapkan perencanaan pembangunan meliputi Perencanaan Jangka
Panjang, Jangka Menengah serta perencanaan yang bersifat tahunan.

1.2.

PENGERTIAN
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Samarinda adalah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Samarinda yang merupakan
penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Republik Indonesia,
Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Kota/Kabupaten yang dijiwai dan
tercantum pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dalam bentuk Visi
Misi dan arah pembangunan Kota Samarinda untuk masa 20 tahun ke depan
yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025.
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1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Samarinda sebagai
Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun ke depan,
dibuat dengan maksud memberi arah sekaligus menjadi acuan seluruh
komponen

kota

(pemerintah,

masyarakat

dan

dunia

usaha)

didalam

mewujudkan rencana-rencana dan tujuan kota sesuai dengan Visi Misi dan
Arah Pembangunan yang telah disepakati bersama sehingga seluruh upaya
yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis,
koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya didalam satu pola
rencana.

1.4.

LANDASAN IDIIL
Landasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Samarinda
adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah Undang-undang Dasar
1945, sedang Landasan Operasional meliputi seluruh ketentuan perundangundangan yang berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan yaitu
sebagai berikut:
1.

Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan.

2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.

3.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
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4.

Undang-udang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

5.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

6.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
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BAB II

KONDISI UMUM

A. KONDISI SAAT INI
Pembangunan Kota Samarinda yang dilaksanakan selama ini telah mununjukkan kemajuan
diberbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan
beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), politik pertahanan, keamanan
hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, menyediakan sarana dan
prasarana serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Disamping
banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum
sepenuhnya

terpecahkan

dan

masih

perlu

dilanjutkan

upaya

mengatasinya

dalam

pembangunan Kota Samarinda 20 tahun kedepan.
1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
a.

Pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan terkait erat dengan kualitas
kehidupan manusia dan masyarakat. Kondisi kehidupan masyarakat dapat
tercermin pada aspek jumlah dan komposisi, maupun aspek kualitas seperti
pendidikan, kesehatan dan lingkungan.

b.

Dibidang kependudukan, upaya untuk mengendalikan

laju

pertumbuhan

penduduk terus ditingkatkan sehingga laju pertumbuhan penduduk telah dapat
diturunkan dari waktu ke waktu. Namun demikian jumlah penduduk terus
meningkat dengan kepadatan terbesar diwilayah Kecamatan Samarinda Utara.
c.

Upaya untuk membangun kualitas manusia tetap menjadi perhatian penting.
Sumber daya manusia (SDM) merupakan subyek dan sekaligus obyek
pembangunan, mencakup menjadi semakin baik yang antara lain ditandai
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dengan indikator, angka melek huruf sebesar 94,06 %, angka harapan hidup
69,68 tahun, pendapatan perkapita ADHB = Rp. 20,25 juta pertahun dan ADHK
Rp. 7,08 juta pertahun, angka partisipasi murni (APM) SD = 86,91%, SMP =
69,01% dan SLTA = 62,05%.
d.

Pemberdayaan perempuan dan anak telah pula menunjukan peningkatan yang
tercerim dari semakin baiknya kualitas hidup perempuan. Disamping itu
partisipasi pemuda dalam pembangunan juga semakin membaik seiring dengan
budaya

olahraga

yang

makin

meluas

dikalangan

masyarakat.

Taraf

kesejahteraan sosial masyarakat cukup memadai sejalan dengan berbagai upaya
pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat
rentan termasuk bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Meskipun demikian kualitas hidup dan peran perempuan terutama dibidang
pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik masih rendah.
e.

Pembangunan dibidang budaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai
dengan meningkatnya pemahaman terhadap keragaman budaya, pentingnya
toleransi, dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa kekerasan,
Hal tersebut disebabkan antara lain oleh belum optimalnya upaya pembentukan
karakter daerah,

dan cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, dan

kurang mampunya penyerapan budaya global yang lebih sesuai dengan karakter
daerah, serta ketidak merataan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kota
Samarinda.

2. Ekonomi
a.

Menjelang timbulnya krisis ekonomi pada tahun 1997, pembangunan ekonomi
sesungguhnya sedang dalam optimisme yang tinggi sehubungan dengan
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keberhasilan pembangunan jangka panjang pertama. Namun berbagai upaya
perwujudan
melumpuhkan

sasaran

pembangunan

perekonomian

praktis

Nasional

yang

terhenti

akibat

berdampak

krisis

yang

negatif

pada

perekonomian di Kota Samarinda. Krisis ini menunjukan bahwa fundamental
ekonomi belum cukup kuat untuk menahan gejolak eksternal. Pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi berhasil dipertahankan dalam tempo yang cukup
lama, lebih banyak didorong oleh peningkatan akumulasi modal dan tenaga kerja
dari pada peningkatan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan. Dengan
adanya krisis tersebut dapat diketahui kelemahan mendasar perekonomian di
Kota Samarinda, bahwa kemajuan yang selama ini di capai belum diikuti dengan
peningkatan efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi, yang
pada akhirnya meruntuhkan kepercayaan para pelaku usaha di Kota Samarinda,
Oleh karenanya, di samping rentan terhadap gangguan ekternal, struktur
perekonomian diatas akan sulit berkembang manakala di hadapkan pada kondisi
persaingan yang lebih ketat, baik untuk pemasaran hasil-hasil produksi maupun
pada peningkatan investasi, dalam era perekonomian yang semakin terbuka.
b.

Krisis tahun 1997 meruntuhkan fondasi perekonomian nasional karena dalam
waktu kurang dari satu tahun nilai tukar rupiah merosot drastis mencapai sekitar
Rp. 15.000,- per 1 USD. Memberikan implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi
di Kota Samarinda yang disebabkan oleh permintaan agregat domestik yang
terus menurun sampai dengan pertengahan tahun 1998 sehingga pertumbuhan
PDRB mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kondisi ini disebabkan oleh
banyaknya perusahaan yang berskala nasional di Kota Samarinda mengalami
kesulitan dalam melakukan kewajiban finansialnya atas hutangnya. Sehingga
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mengakibatkan sebagian dari perusahaan tersebut melakukan rasionalisasi
dengan tujuan menekan biaya-biaya produksi agar lebih efisien, dengan cara
melakukan perampingan terhadap struktur organisasi dan bahkan ada beberapa
perusahaan mengalami kebangkrutan. Hal ini memicu pertumbuhan tingkat
pengangguran dan pertumbuhan masyarakat miskin yang sangat tajam

di

bandingkan tahun sebelumnya.
c.

Dengan berbagai program yang dilaksanakan selama periode transisi politik,
kondisi mulai membaik sejak tahun 2000. Perbaikan kondisi tersebut ditunjukkan
dengan beberapa indikator sebagai berikut;

a) Nilai tambah bruto sektor

industri pengolahan pada PDRB mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,49
% pada tahun 2000-2003, b) Nilai tambah bruto sektor perdagangan pada PDRB
mengalami peningkatan sebesar 35,17 % pada tahun 2000-2003,

c) Nilai

investasi yang dilihat dari pembentukan modal tetap bruto mengalami
peningkatan, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 15,03 % pada tahun 20002003, d) Nilai tambah bruto sektor pertanian mengalami peningkatan, dengan
pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 7,84 % per tahun pada tahun 20002004, walaupun pada kenyataannya kontribusinya pada PDRB semakin melemah
pada tahun yang sama, e) Perkembangan jumlah UKM yang semakin meningkat
dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 19,36 % pada tahun 2000-2004 dan
penyerapan tenaga kerja pada sektor UKM ini rata-rata per tahun sebesar 3,25
% dari total angkatan kerja pada tahun 2000-2004, serta pertumbuhan jumlah
koperasi yang semakin meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 13,61 % pada
tahun 2000-2004 penyerapan tenaga kerja pada sektor koperasi ini rata-rata per
tahun sebesar 0,57 % dari total angkatan kerja pada tahun 2000-2004.
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3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pembangunan dan pengembangan IPTEK pada masa kini dan mendatang menuntut adanya
peningkatan kemampuan baik dari segi penguasaan dan penerapan teknologinya dalam rangka
menghadapi pembangunan yang semakin meningkat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
dan masyarakat khususnya di Kota Samarinda. Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan
kemampuan/penguasaan IPTEK tersebut diperlukan kesinergian antara Pemerintah Daerah dengan
lintas sektoralnya serta Badan Penelitian baik Pemerintah dan Swasta sehingga dapat
terimplementasikannya IPTEK dikalangan sektor ekonomi (dunia usaha), masyarakat dan sektor
lainnya baik dari ketersediaan kualitas sumber daya IPTEK berupa kualitas Sumber Daya Manusia,
sarana dan prasarana, maupun dukungan pembiayaan IPTEK.
4. Sarana dan Prasarana
Pembangunan Kota Samarinda yang telah dilaksanakan dalam rangka menjawab
tantangan kebutuhan penduduk dan kegiatan pelaksanaan kota dewasa ini masih
memerlukan upaya-upaya untuk lebih mengintegrasikan sasaran serta kegiatan antara
sektor dengan skenario pengembangan kota, terutama dalam rangka penyediaan
kebutuhan prasarana dan sarana perkotaan yaitu berupa :
a. Prasarana dan Sarana Jalan Serta Transportasi Sungai
Kebijaksanaan pengembangan prasarana kota terpadu ini diarahkan melalui integrasi
sistem transportasi darat, sungai dan udara dengan manajemen yang dikelola secara
profesional. Keterpaduan antara jaringan jalan dengan
sungai

dan

udara

untuk

dapat

diteruskan

dan

sistem transportasi darat,
dikembangkan

agar

dapat

memperlancar laju distribusi barang dan jasa sehingga pada akhirnya perekonomian
daerah dapat meningkat.
b. Sektor Perumahan dan Pemukiman
Kebijaksanaan dalam sektor perumahan dan pemukiman selain diarahkan pada
usaha memenuhi kebutuhan akan perumahan yang layak dan baik untuk daerah
perkotaan maupun daerah pedesaan, juga dikaitkan dengan usaha penyebaran yang
lebih merata.
Strategi dan kebijaksanaannya antara lain berupa :
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1) Peningkatan bimbingan teknis dan penyuluhan dalam rangka pemugaran
perumahan dan lingkungan pemukiman.
2) Penyediaan sanitasi lingkungan dan air minum serta areal tanah yang
diperuntukkan bagi pemukiman yang terencana dalam rangka pembangunan
kota yang integral.
3) Perbaikan kampung yaitu berupa pemugaran perumahan dan lingkungannya
yang tersebar di wilayah Kecamatan dilaksanakan secara terpadu dan tetap
dilaksanakan pada kampung-kampung yang kurang sehat serta melakukan
pembinaan pada kampung-kampung yang telah diperbaiki.
c. Pembangunan dan pengembangan bagi penyediaan beberapa fasilitas dan utilitas
diantaranya air bersih, listrik, telekomunikasi dan lingkungan yang hijau nan asri.
Sedangkan pembangunan perumahan pada lingkungan pemukiman baru secara terus
menerus dan berkesinambungan akan ditingkatkan melalui perumahan murah,
sederhana dan sehat serta pengisian kapling siap bangun yang harganya dapat
terjangkau oleh golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

5. Politik
a. Berkenaan dengan pelaksanaan Pilkada pada tahun 2005 untuk memilih
Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis, serta tetap
terjaganya stabilitas keamanan dan politik daerah, hal ini merupakan modal
awal yang penting bagi lebih berkembangnya demokrasi pada masa depan.
b. Perkembangan demokrasi selama ini ditandai pula dengan terumusnya format
hubungan pusat-daerah yang baru berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004
tentang pemerintah daerah, dan UU nomor 33 tahun 2004 tentang
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perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang
pada intinya lebih mendorong kemandirian daerah untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan mengatur mengenai hubungan
wewenang

antar

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah

Daerah

Propinsi,

Kabupaten dan Kota atau Propinsi dan Kabupaten dan Kota.
c. Kemajuan demokrasi terlihat pula dengan telah berkembang kesadarankesadaran terhadap hak-hak sah masyarakat dalam kehidupan politik, yang
dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi masyarakat lebih
lanjut untuk makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi
pengelolaan urusan-urusan publik. Perkembangan ini tidak terlepas dari
berkembangnya peran partai politik dan masyarakat sipil. Disamping itu,
kebebasan pers dan media telah jauh berkembang yang antara lain ditandai
dengan adanya peran aktif pers dan media dalam menyuarakan aspirasi
masyarakat

dan

melakukan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan

pemerintah.
6. Hukum dan Aparatur
Dalam era reformasi upaya perwujudan sistem hukum nasional terus dilanjutkan
mencakup : (a) Pembangunan substansi hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis
telah mempunyai mekanisme untuk membentuk hukum nasional yang lebih baik sesuai
dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat yaitu berdasarkan UU Nomor
10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ditetapkannya
Undang-undang tersebut maka proses pembentukan hukum dan peraturan perundangundangan dapat diwujudkan dengan cara metode yang pasti, baku, dan dengan standar
yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-
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undangan serta meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan hukum
dan peraturan perundang-undangan; (b) Penyempurnaan struktur hukum yang lebih
efektif terus dilanjutkan, terakhir dengan amandemen keempat UUD 1945 membawa
perubahan mendasar dibidang kekuasaan kehakiman dengan dibentuknya Mahkamah
Konstitusi yang mempunyai hak menguji UU terhadap UUD 1945 dan komisi judisial
yang akan melakukan pengawasan terhadap sikap tindak dan perilaku hakim.
Peningkatan kemandirian hakim berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang
kekuasaan kehakiman yang membawa perubahan bagi terselenggaranya check and
balances dalam penyelenggaraan negara dengan beralihnya kewenangan administrasi,
organisasi, dan keuangan lembaga peradilan kepada mahkamah agung. Peningkatan
kemandirian tidak berarti lepas dari kontrol dan pengawasan. Dengan dibentuknya
komisi judisial yang komposisi keanggotannya cukup representatif, maka pengawasan
dan kontrol terhadap kemandirian lembaga peradilan, pembentukan sistem hukum
nasional dapat dilakukan lebih berhasil guna, dan penyelenggaraan fungsi negara
dibidang hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan efesien; dan (c) Pelibatan
seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk
mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan.
7. Tata Ruang
a. Permasalahan
1) Perkembangan kawasan yang mengalami pertumbuhan pesat belum diikuti
dengan Rencana Detail Tata Ruang ( RDTRK ) pada kawasan
Perencanaan

tersebut.

RDTR Kawasan IKK ( Ibu Kota Kecamatan) yang sudah ada

memiliki radius perencanaan yang terbatas hanya disekitar Ibu Kota Kecamatan
dan tidak menjangkau kawasan sekitar yang mengalami pertumbuhan cepat.
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Selain itu beberapa produk RDTR tersebut sudah lama ( lebih 10 tahun )
sehingga perlu diadakan tinjauan ulang.
2) Belum adanya Rencana Teknik Ruang (RTR) yang lebih rinci khususnya pada
kawasan tumbuh cepat seperti, kawasan, Kecamatan Samarinda Utara,
Samarinda Seberang dan Palaran dan kawasan aglomerasi perkotaan di wilayah
Kelurahan Sidodadi, Pasar Pagi dan Kecamatan Palaran.
3) Perencanaan

Tata Ruang

yang

telah

dilakukan

kurang

memperhatikan

infrastruktur yang ada seperti jaringan irigasi teknis dan kelas jalan.
4) Adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Kondisi
ini secara umum disebabkan antara lain:
a) Ketidaktahuan masyarakat terhadap fungsi kawasan yang telah ditetapkan
dalam Rencana Tata Ruang.
b) Tingkat ekonomi masyarakat yang relative masih rendah, sehingga
eksploitasi terhadap lahan – lahan yang memiliki nilai ekonomis menjadi
pilihan dalam meningkatkan kesejahteraan.
c) Pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan perijinan yang
telah dikeluarkan.
5). Belum adanya pelaporan system pengendalian pemanfaatan ruang dalam bentuk
laporan tahunan perubahan penggunaan lahan. Laporan tersebut meliputi luasan
dari perubahan penggunaan tanah, lokasi dan bentuk perubahan yang terjadi.
6). Belum

semua stakeholders

mempunyai

perhatian

yang sama

terhadap

pemanfaatan ruang.
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b. Sasaran
Sasaran umum perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tata ruang yang
hendak dicapai adalah :
Tersusunnya Rencana Tata Ruang berupa RDTR di kawasan tumbuh cepat (
Kecamatan Samarinda Utara, Palaran, Samarinda Seberang ) serta

RTR untuk

Kota Samarinda dan aglomerasi perkotaan.
Tersedianya pedoman Rencana Tata Ruang yang dapat diketahui dan dipahami
oleh seluruh masyarakat, swasta dan dinas / instansi terkait.
Tersusunnya perencanaan ruang kawasan di Kota serta terkendalinya penggunaan
ruang sesuai dengan perencanaan.
c. Arah Kebijakan
Arah kebijakan yang akan dikembangkan untuk mencapai sasaran sebagaimana
telah disebutkan diatas adalah sebagai berikut :
1) Menyusun pedoman Rencana Tata Ruang Kawasan dengan memperhatikan
kondisi wilayah dan infrastruktur yang ada.
2) Melaksanakan sosialisasi Rencana Tata Ruang di tingkat Kecamatan.
3) Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran
penataan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
4) Melaksanakan pengendalian tata ruang dengan melibatkan masyarakat dan
menyusun laporan pemanfaatan ruang dengan melibatkan Dinas terkait.
5) Mengadakan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang oleh dinas
teknis.
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d. Program
Program yang dibuat ditujukan untuk menciptakan ruang di Kota Samarinda yang
nyaman dan berwawasan lingkungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya tata ruang.
Kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan guna mencapai sasaran khusus tersebut
antara lain :
1) Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan ( RDTRK ) dan Rencana
Teknik Ruang ( RTR ) di kawasan tumbuh cepat.
2) Menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Samarinda Tahun 2005 – 2015 yang telah disusun.
3) Sosialisasi Rencana Tata Ruang
4) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang kawasan
5) Membentuk forum komunikasi ditingkat Kota dan Kecamatan secara berkala
terhadap pemanfaatan ruang.
6) Pemantauan terhadap perubahan kualitas Tata Ruang dan lingkungan yang
sesuai dengan rencana tata ruang serta menyusun laporan pemanfaatan
ruang.

8. PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
a. Permasalahan
1) Kondisi geografis wilayah Kota Samarinda sebagai daerah hilir ( down stream )
mendorong terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan

di wilayah

Kota Samarinda, misalnya :
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a) Timbulnya pencemaran air Sungai Karang Mumus, Sungai Karang Asam
Besar, Sungai Mahakam akibat aktifitas industri dan kegiatan domestic di
daerah hulu
b) Banjir dimusim hujan sehingga mendorong timbulnya berbagai penyakit
menular, sedimentasi dasar sungai dan kerusakan infrastruktur serta
kerugian yang lainnya.
c) Kekurangan air pada musim kemarau disebagian wilayah tertentu sehingga
mengganggu kegiatan di bidang pertanian, perkebunan peternakan dan
aktifitas rumah tangga.
2) Kondisi topografis sebagian besar wilayahnya relative datar dan muka air tanah
yang dangkal menjadi kendala untuk melakukan upaya pengolahan limbah cair,
misalnya :
a) Sentra Industri Tahu dan Tempe Kelurahan Selili, Lempake, Sentra industri
Krupuk Amplang di Kelurahan Karang Asam.
b) Sebagian besar wilayah di Kota Samarinda belum maksimal memanfaatkan
Sistem Pengolahan Limbah Terpusat di …….. (IPAL……)
3) Kesadaran masyarakat dan pengusaha untuk melestarikan fungsi lingkungan
hidup masih rendah, misalnya ;
a) Sebagian masyarakat masih melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya
alam ( penggalian bahan galian gol. C, penangkapan ikan dan binatang
yang menduduki posisi penting dalam rantai makanan atau binatang yang
dilindungi ) secara tidak lestari dan tidak berkelanjutan.
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b) Masih banyak perusahaan yang potensial menghasilkan limbah belum
membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan sebagian
perusahaan yang telah memiliki IPAL belum dioperasikan secara baik.
c) Masih banyak masyarakat yang belum mengelola limbah dari kegiatan
domestiknya ( cuci, mandi dan kakus) secara benar, sehingga mencemari
lingkungan sekitar termasuk sungai dan air tanah.
4) Ancaman pencemaran lingkungan yang diakibatkan

oleh limbah bahan

beracun dan berbahaya (B3) relative tinggi namun kewenangan pemerintah
daerah untuk melakukan pengaturan sangat terbatas, misalnya :
a) Yang bersumber dari industri pertambangan di wilayah Sei Siring,
Berambai, Sambutan, Loa Buah dan Palaran.
b) Yang bersumber dari industri perkapalan dan plywood di wilayah Palaran
dan Samarinda Seberang.
c) Yang bersumber dari aktifitas Rumah Sakit Umum AW Syahrani, RS H
Darjad, RS Dirgahayu, RS Bersalin Aisiyah dan beberapa Rumah Sakit
Swasta lainnya.
5) Belum kuatnya dasar hokum yang mengatur tentang eksplotasi sumber daya
alam sehingga eksploitasi sumber daya alam tertentu tidak dilakukan secara
lestari, misalnya :
a) Eksplotasi bahan galian gol. C ( tanah urug, batubara, batu gunung ).
b) Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT)
c) Pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya yang bersumber dari hutan
rakyat ataupun hutan milik pemerintah.
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b. Sasaran
1) Peningkatan pengendalian pencemaran sektor industri dan kegiatan domestik.
2) Peningkatan perlindungan ekosistem sungai, daerah tangkapan air dan daerah
aliran sungai ( mikro DAS ).
3) Peningkatan efektivitas ijin gangguan dalam perlindungan fungsi lingkungan
hidup.
4) Peningkatan

efektifitas

transformasi

informasi

lingkungan

hidup

kepada

masyarakat dan stakeholder lainnya.
5) Peningkatan jumlah dan kualitas sarana monitoring pencemaran dan kerusakan
lingkungan.
6) Pencegahan dan pengendalian pencemaran udara di daerah aglomerasi
perkotaan, dan
7) Terkendalinya eksploitasi SDA secara lestari dan bekelanjutan.
c. Arah Kebijakan
1) Pelestarian fungsi lingkungan hidup
2) Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM
3) Pengelolaan SDA secara lestari dan berkesinambungan.
d. Program-program Pembangunan
1) Pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan industri
perkapalan Palaran, sentra industri tahu/tempe di Kelurahan Selili , industri
plywood dan TPA di Palaran dan Samarinda Seberang dengan kegiatan –
kegiatan sebagai berikut :
a) Pembangunan pilot proyek pengolahan limbah tahu/tempe

di

Kelurahan Selili
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b) Pembangunan pengolahan limbah industri dan TPA di kawasan Kecamatan
Palaran dan Samarinda Seberang
c) Monitoring implementasi RKL/RPL, Amdal Kawasan industri di Kec. Palaran
dan Samarinda Seberang
d) Pengembangan kerjasama dengan pihak donor yang peduli terhadap
pengendalian pencemaran lingkungan.
2) Perlindungan dan pemulihan kualitas lingkungan di lokasi penambangan bahan
galian C dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
a) Penyusunan arahan / penataan kegiatan penambangan di daerah aliran
sungai.
b) Penertiban kegiatan penambangan liar
c) Pembinaan penambangan golongan C
d) Pembangunan demplot pelestarian tanggul secara vegetatif.

3) Penataan, penegakan hukum, dan pengawasan implementasi dokumen –
dokumen lingkungan ( AMDAL, UKL, dan UPL ), dengan kegiatan – kegiatan
sebagai berikut :
a) Penyelesaian kasus – kasus pencemaran lingkungan
b) Operasionalisasi Tim TKP2LH Kota Samarinda
c) Pembahasan dokumen – dokumen lingkungan.
4) Pengembangan system informasi lingkungan dengan kegiatan – kegiatan sebagai
berikut :
a) Penataan keindahan dan kebersihan lingkungan
b) Pembuatan VCD Pembangunan Lingkungan Hidup
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c) Sosialisasi hasil studi mitigasi bencana alam.
5) Peningkatan peran serta masyarakat, dengan kegiatan – kegiatan sebagai
berikut :
a) Penataan keindahan dan kebersihan lingkungan
b) Pengembangan SDM pengelolaan Lingkungan Hidup
c) Penanganan kasus dan sengketa serta penegakan hukum Lingkungan Hidup
d) Pengembangan wiasata berwawasan lingkungan.
6) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang, dengan kegiatan – kegiatan
sebagai berikut ;
a) Pengembangan kapasitas kelembagaan Lingkungan Hidup
b) Operasional retribusi ijin gangguan sesuai Perda Nomor …….

7) Perlindungan ekosistem sungai dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
a) Pengawasan, pengendalian kerusakan tata air
b) Konservasi dan rehabilitasi ekosistem sungai
8) Program langit biru dengan kegiatan – kegiatan sebagai beikut :
a) Pemantauan kualitas udara
b) Penghijauan kota dengan menyediakan ruang terbuka hijau
c) Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau
9) Program peningkatan aplikasi teknologi tepat guna dengan kegiatan – kegiatan
sebagai berikut :
a) IPTEKDA terpadu bidang Lingkungan Hidup ( penyusunan proposal
pembangunan ) ke lembaga – lembaga donor.
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b) Pengembangan teknologi penanganan sampah
c) Pengembangan tenaga listrik mikro hydro
d) Pengembangan listrik tenaga surya
e) Pengembangan listrik tenaga batubara
f) Studi penanganan permasalahan kualitas air bersih di Kota Samarinda.
10. PELAYANAN PERTANAHAN
a. Kebijakan dan Visi Pelayanan Pertanahan
Kebijakan national dalam pelayanan pertanahan adalah: mengembangkan
kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah
secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak – hak rakyat
setempat, termasuk hak masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah
yang serasi dan seimbang. Dari kebijakan nasional ini, Badan Pertanahan Nasional
Kota Samarinda

menetapkan visi pelayanan

pertanahan sebagai berikut

:…………….

b. Misi Pelayanan Pertanahan Kota Samarinda
Selanjutnya berdasarkan kebijakan national dan visi BPN Kota Samarinda
tersebut di atas, ditetapkan misi sebagai berikut :
…………………………………

c. Tujuan dan Sasaran
Tujuan

dari pelayanan pertanahan di Kota Samarinda adalah terwujudnya

pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan
mengutamakan hak–hak rakyat setempat, termasuk hak masyarakat adat, serta
berdasrkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang. Sedangkan sasarannya
adalah terselenggaranya pelayanan pertanahan yang efektif dengan didukung
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sisitem

informasi

pertanahan,

tertatanya

penguasaan,

penggunaan

dan

pemanfaatan tanah serta semakin kuatnya kelembagaan pertanahan dalam rangka
pengelolaan dan pengembangan adminstrasi pertanahan.
d. Kebijakan Operasional
Dari tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan kebijakan operasional pelayanan
pertanahan di Kota Samarinda sebagai berikut: terwujudnya pengelolaan
pertanahan yang dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya kepada
masyarakat secara berkeadilan melalui pengaturan pemilikan, penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta pemberian perlindungan dan
kepastian hukum hak rakyat atas tanah.
e. Program Pembangunan
Program – program pembangunan pelayanan pertanahan di Kota Samarinda
adalah sebagai berikut :
1) Peningkatan pelayanan pertanahan, dengan kegiatan – kegaiatan sebagai
berikut :
a) Percepatan pemberian kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian
hak dan pensertifikatan tanah secara sporadic dan sistematis.
b) Penyusunan standard dan norma pelayanan pertanahan.
c) Penciptaan

dan

pengembangan

system

dan

prosedur

administrasi

pertanahan yang efektif.
d) Pengukuran dan pemetaan kerangka dasar teknis.
e) Penyiapan peta dasar pendaftaran tanah.
f) Pemetaan/revisi

penggunaan

tanah

dan

kemampuan

tanah

serta

penguasaan tanah.
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g) Penanganan masalah – masalah pertanahan.
h) Penyusunan database pertanahan.
2) Peningkatan penataan penguasaan, penatagunaan, dan pemanfaatan tanah
yang serasi dengan rencana dan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan,
dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
a) Penyusunan neraca penggunaan tanah.
b) Pelaksanaan konsolidasi tanah
c) Bimbingan dan pengendalian penggunaan tanah.

3) Peningkatan kapasitas kelembagaan pertanahan dalam rangka pengelolaan
dan pengembangan administrasi pertanahan, dengan kegiatan – kegiatan
sebagai berikut :
a) Sosialisasi

Peraturan

Perundang

–

undangan

pertanahan

kepada

masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum/ pengusaha / investor
serta pihak – pihak terkait..
b) Pengadaan serta peningkatan sarana dan prasarana fisik kerja.
c) Peningkatan dan pengembangan peran serta kelompok masyarakat,
lembaga sosial kemasyarakatan, dan organisasi profesi.
d) Pengembangan kerjasama antar sektor, lembaga dan instansi

di bidang

pertanahan.
11.

PARIWISATA
a. Program pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata
Bertujuan untuk menciptakan promosi pariwisata yang efektif dengan pendekatan
professional,

kemitraan
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memperkuat jaringan kelembagaan. Sasaran program ini adalah untuk menaikkan
citra Kota Samarinda sebagai daerah penunjang tujuan wisata utama yang aman
dan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan
nusantara.
Kegiatan – kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut di
atas adalah :
1)

Optimalisasi kegiatan pameran baik yang bertaraf lokal, nasional maupun
internasional baik di dalam maupun di luar negeri baik pada Negara–negara
mitra pariwisata potensial maupun Negara – negara yang memiliki kedekatan
secara kultural dan budaya dengan Indonesia, seperti Timur Tengah dan Asia
Timur melalui media elektronik maupun media cetak.

2)

Memfasilitasi pengembangan paket – paket wisata dan jaringan antar jenis
paket wisata.

3)

Memfasilitasi kerjasama antar daerah, antar pusat dengan daerah, dan antar
pelaku industri pariwisata dalam bentuk aliansi strategis, seperti kerjasama
antar travel agent dan antar tour operator, antara pelaku pariwisata dengan
perusahaan transportasi udara, laut dan darat.

4)

Meningkatkan standar wisata domestic.

5)

Memotivasi dan memberikan insentif bagi perjalanan domestic.

6)

Mengembangkan system informasi yang efisien dan efektif.

b. Program pengembangan destinasi pariwisata
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan daerah tujuan wisata dan
aset – aset warisan budaya menjadi obyek daya tarik wisata yang atraktif dengan
pendekatan professional, kemitraan swasta, pemerintah dan masyarakat dengan
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memperkuat jaringan kelembagaan serta mendorong pertumbuhan investasi.
Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan daya tarik dan efisiensi paket –
paket wisata yang mampu bersaing dengan paket – paket wisata daerah lain di
Proponsi Kalimantan Timur.
Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan – kegiatan pokok yang akan dilakukan
dalam lima tahun ke depan adalah :
1)

Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi dalam industri pariwisata
melalui konsep simplikasi peijinan dan insentif perpajakan bagi investor.

2)

Menciptakan paket – paket wisata yang murah di setiap Kawasan Obyek
Wisata ( “ one province one primary tourism destination “ ) bersama–sama
dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

3)

Meningkatkan kualitas pelayanan dan kesiapan daerah tujuan wisata dan asset
– asset warisan budaya sebagai obyek dan daya tarik wisata yang kompetitif.

4)

Meningkatkan pengelolaan kawasan daerah tujuan wisata andalan Kota
Samarinda melalui : (a). Bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi dengan
memberikan bantuan teknis bagi swasta dalam pengelolaan kawasan daerah
tujuan wisata andalan Kota Samarinda; (b). Menciptakan paket wisata yang
kompetitif.

5)

Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendanaan ( bank maupun non –
bank ) untuk menciptakan investasi baru dalam rangka pengembangan kualitas
daerah tujuan wisata melalui kemudahan – kemudahan dan insentif bagi
pelaku swasta yang ingin mengembangkan daerah tujuan wisata di Kota
Samarinda.

c. Program pengembangan kerjasama kebudayaan dan pariwisata
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Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan dan memperkuat jaringan
kerjasama antara pemerintah daerah – swasta dan masyarakat dan pelaku industri
pariwisata di dalam maupun di luar negeri dalam bidang penelitian, sumber daya
manusia dan kelmbagaan sekaligus mangembangkan pariwisata yang berbasis
budaya. Sasarannya adalah terciptanya jaringan yang efektif dan efisien dalam
mendukung pengembangan pariwisata dan sumber daya manusia yang professional.
Dalam pencapaian tujuan dan sasaran programnya, kegiatan – kegiatan pokok yang
akan dilakukan antara lain :
1) Pembangunan dan perkuatan jaringan database dan informasi kepariwisataan
2) Memfasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata
dan pelaku sosial ekonomi lainnya.

B. TANTANGAN
1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
a. Dalam 20 tahun mendatang Kota Samarinda akan menghadapi tekanan jumlah
penduduk yang semakin besar, jumlah penduduk yang ada pada tahun 2004
sebesar 579.933 jiwa diperkirakan meningkat menjadi 892.749 jiwa pada tahun
2010. Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan
mengalami perbaikan yang ditunjukan dengan menurunnya angka kelahiran,
meningkatnya usia harapan hidup dan menurunya angka kematian bayi. Meskipun
demikian pengendalian kualitas dan laju pertumbuhan penduduk penting
diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka
mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk
usia produktif lebih besar dari pada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi
tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM,
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daya saing dan kesejahteraan rakyat. Disamping itu persebaran dan mobilitas
penduduk perlu pula mendapatkan perhatian sehingga ketimpangan persebaran
dan kepadatan penduduk antara pulau Kalimantan dan luar Kalimantan serta antar
wilayah perkotaan dan pedesaan dapat dikurangi.
b. Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam
peningkatan kualitas SDM. Dibidang kesehatan berbagai masalah dan tantangan
yang dihadapi adalah tingginya angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan,
serta tingginya proporsi balita kurang gizi; tingginya kesenjangan status kesehatan
dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, gender dan kelompok
pendapatan; dan terjadinya beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang
diderita masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi menular, namun pada
waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular. Sementara itu,
tantangan

yang

dihadapi

pembangunan

pendidikan

adalah

menyediakan

pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan proporsi penduduk
yang menyelesaikan pendidikan dasar ke jenjang-jenjang pendidikan yang lebih
tinggi, dan menurunkan penduduk buta aksara, serta menurunkan kesenjangan
tingkat pendidikan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat termasuk antar
penduduk kaya dan penduduk miskin, antar penduduk perkotaan dan pedesaan,
antar penduduk diwilayah maju dan tertinggal, dan antar jenis kelamin. Tantangan
lainya adalah meningkatnya kualitas dan relevansi termasuk mengurangi
kesenjangan mutu pendidikan antar daerah, antar jenis kelamin dan antar
penduduk kaya dan miskin, sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan
dalam mendorong pembangunan Kota Samarinda secara menyeluruh termasuk
dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, kemampuan
untuk hidup dalam masyarakat yang multikultur serta meningkatkan data saing.
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Tantangan selanjutnya yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah untuk
menyediakan pendidikan sepanjang hayat untuk memanfaatkan bonus demografi.
c. Derasnya arus globalisasi yang mendorong kemajuan teknologi komunikasi dan
informasi menjadi tantangan untuk dapat mempertahankan jati diri bangsa
sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman
budaya dan peningkatan daya saing melalui penyerapan nilai-nilai universal.
d. Pembangunan manusia pada intinya adalah pembangunan manusia seutuhnya.
Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah mewujudkan ajaran
agama dalam kehidupan sehari-hari dan mewujudkan kerukunan antar dan intern
umat beragama.
B. Ekonomi
1. Pembangunan ekonomi sampai saat ini, meskipun telah menghasilkan berbagai
kemajuan masih jauh dari cita-citanya mewujudkan perekonomian yang tangguh dan
mensejahterakan seluruh lapisan masyarakt. Oleh karena itu, tantangan besar
kemajuan perekonomian 20 tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas untuk mewujudkan
peningkatan kesejahteraan secara nyata sekaligus mengejar ketinggalan dari daerahdaerah lain yang lebih maju.
2. Secara ekternal, tantangan tersebut dihadapi pada situasi dimana persaingan ekonomi
antar daerah makin runcing akibat semakin pesat dan meluasnya proses komunikasi
dan transportasi. Basis kekuatan ekonomi yang masinh banyak mengandalkan dan
eksploitasi sumber-sumber daya alam tak terbarukan, ke depan perlu diubah menjadi
perekonomian yang mengandalkan keterampilan SDM serta produk-produk bernilai
tambah tinggi dan berdaya saing. Perkembangan ekonomi regional dikawasan Kapet
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Sasamba (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda Sanga-sanga –
Muara Jawa dan Balikpapan) perlu terus dikembangkan.
3. Secara internal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi dimana pertambahan
penduduk masih relatif tinggi dan rasio penduduk usia produktif dipertikaran mencapai
75,07% pada tahun 2004, Angkatan kerja 237.173 orang diperkirakan meningkat
hampir dua kali lipat dari kondisi saat ini. Dengan komposisi pendidikan angkatan kerja
yang pada tahun 2004 sekitar 50 persen berpendidikan setingkat SMU/SMK dalam 20
tahun kedepan komposisi pendidikan angkatan kerja diperkirakan akan didominasi
oleh

angkatan

kerja yang berpendidikan SMU. Dengan

demikian, kapasitas

perekonomian dimasa depan dituntut untuk mampu tumbuh dan berkembang agar
tersedia tambahan lapangan kerja yang layak bagi mereka.
4. Tantangan

internal

penting lainnya adalah

terlalu

teraglomerasinya

aktivitas

perekonomian dipusat kota yang melebihi daya dukung optimal lingkungan hidupnya.
Kedepan, perekonomian juga dituntut untuk mampu berkembang secara lebih
proporsional diseluruh wilayah kota dengan mendorong perkembangan ekonomi
keseluruh wilayah. Disamping akan bermanfaat untuk mejaga keseimbangan
lingkungan terutama juga akan berguna untuk memperkuat perekonomian daerah
yang

ditunjukan

oleh

diverifikasi

perekonomian

sekaligus

perbaikan

didalam

kesempatan kerja dan berusaha sehingga pada gilirannya akan meningkatkan
pemerataan pendapatan masyarakat secara regional.
5. Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan didalam mengembangkan potensi
daerah untuk mewujudkan kemandirian dan mempunyai daya saing.
6. Dengan pemahaman ini, tantangan utamanya adalah mengembangkan aktivitas
perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta
peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien
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yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip kepemerintahan yang
baik, serta menjamin keterbatasan kebutuhan dasar didaerah.

C. Pertahanan Keamanan
1. Potensi dan ancaman konflik berintensipikasi rendah yang didukung dengan perkembangan
metode dan alat teknologi tinggi sebagai dampak diperkirakan akan semakin meningkat dimasa
mendatang. Potensi dan ancaman tersebut terutama adalah terorisme. Konflik komunal, kejahatan
tradisional, kejahatan terhadap kekayaan daerah dan wilayah perbatasan, serta berkembangnya
variasi tindak kriminal konvensional. Dengan demikian, tantangan lain dalam pembangunan
pertahanan dan keamanan adalah meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan
mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas, serta
profesionalisme TNI, dan kapasitas lembaga intelejen dan kontra-intelejen dalam menciptakan
keamanan didaerah.
2. Upaya memoderenisasi alutsista TNI secara bertahap oleh embargo yang dilakukan oleh
beberapa daerah. Kondisi ini diperparah dengan relatif rendahnya upaya pemanfaatan indrustri
daerah dalam memenuhi kebutuhan peralatan pertahaman dan keamanan. Ketidak sesuaian diantara
kebutuhan peralatan disatu sisi serta kemampuan teknis dan finansial indrustri daerah disisi lain juga
merupakan salah satu penyebab ketertinggalan dan ketergantuangan peralatan pertahanan dan
keamanan terhadap daerah lain. Dengan demikian, untuk mewujudkan kemandirian dalam
pembangunan pertahanan dan keamanan diperlukan indrustri pertahanan dan keamanan daerah yang
tangguh.
D. Hukum dan Aparatur
1. Tantangan kedepan dalam mewujudkan sistem hukum daerah yang mantap adalah
mewujudkan sistem hukum daerah yang menjamin tegaknya supremasi hukum
dan HAM berdarkan keadilan dan kebenaran.
2. Saat ini, birokrasi mengalami perubahan mendasar. Banyak permasalahan belum
terselesaikan. Permasalahan ini makin meningkatkan kompleksitasnya dengan
desentralisasi demokratisasi, globalisasi dan renovasi teknologi informasi. Proses
demokratisasi yang dijalankan telah membuat rakyat semakin sadar akan hak dan
tanggung jawabnya. Partisipasi masyarakat yang rendah akan membuat aparatur
daerah tidak dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat. Kesiapan
aparatur daerah dalam mengantisipasi proses demokratisasi ini perlu dicermati
agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi,
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akuntabilitas dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik. Globalisasi juga
membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan.
Revolusi teknologi dan informasi (TI) akan mempengaruhi terjadinya perubahan
manajemen penyelenggaraan daerah dan pemerintah. Pemanfaatan TI dalam
bentuk e-goverenment, e-procurement, e-busines dan cyber law selain akan
menghasilkan pelayanan public yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah, juga
akan meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik.
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BAB III
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2005-2025

Berdasarkan motto Kota Samarinda sebagai Kota TEPIAN (Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman) dan kondisi Kota Samarinda
saat ini, serta tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun ke depan dan dengan memperhitungkan potensi yang dimiliki, maka
Visi Kota Samarinda Tahun 2005-2025 adalah:

“KOTA JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN PERMUKIMAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN ”
Berdasarkan Visi Kota Samarinda ini, maka implementasi pembangunan Tahun 2005-2025 Kota Samarinda diarahkan
untuk mewujudkan Kota Samarinda sebagai kota jasa, industri, perdagangan dan pemukiman yang berwawasan lingkungan.
Untuk itu hasil pembangunannya harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemajuan, kemandirian dan keadilannya.

Tingkat kemajuan suatu daerah dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari
tingkat perkembangan ekonomi kemajuan suatu daerah diukur dari tingkat kemakmurannya,
tercermin pada tingkat pendapatannya dan pembagiannya. Suatu daerah dikatakan lebih maju
apabila daerah tersebut lebih makmur dari tahun sebelumnya, dimana semakin meningkat
pendapatan rata-ratanya dan semakin merata pembagiannya. Daerah maju pada umumnya
adalah daerah yang sektor industri, sektor jasa dan perdagangan serta sektor bangunan telah
berkembang. Peran sektor industri pengolahan sebagai penggerak utama laju pertumbuhan
ekonomi, baik dilihat dari sumbangannya dalam penciptaan pendapatan daerah maupun dalam
penyerapan tenaga kerja.
Selain itu dalam proses produksi berkembang keterpaduan antar
sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, sektor bangunan, sektor jasa-jasa dan sektor
perdagangan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan
lingkungan. Lembaga dan pranata ekonominya telah tersusun dan tertata, dan berfungsi dengan
baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi.
Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil, gejolak yang berasal
dari dalam maupun luar negeri dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.
Selain diukur berdasarkan indikator ekonomi, tingkat kemajuan suatu daerah juga
diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas
sumber daya manusiannya. Suatu daerah dikatakan makin maju apabila makin tinggi tingkat
pendidikan penduduknya. Hal itu tercermin pada tingkat pendidikan terendah dan tingkat
partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem
pendidikan.
Kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, termasuk
derajat kesehatan. Ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu daerah dengan laju pertumbuhan
penduduknya, daerah yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih
kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas sosial yang lebih baik. Secara
keseluruhan kualitas SDM yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin
tinggi.
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Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, daerah yang maju
telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap. Lembaga
politik dan kemasyarakatan telah berfungsi berdasarkan aturan dasar, yaitu institusi yang
ditetapkan oleh stakeholdernya. Daerah yang maju juga ditandai oleh peran serta masyarakat
secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun
keamanan. Dalam aspek politik, sejarah menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kemajuan
suatu daerah dan sistem politik yang dianutnya. Daerah yang maju pada umumnya adalah yang
menganut asas demokrasi dalam melaksanakan kegiatan pembangunannya, dengan sendirinya
juga sesuai dengan budaya dan latar belakang sejarahnya. Daerah yang maju adalan daerah
yang warganya terjamin hak-haknya, yang terjamin rasa keamanan dan ketentraman dalam
kehidupannya. Selain unsur-unsur tersebut, daerah yang maju juga didukung dengan
infrastuktur yang maju.
Daerah yang dibangun bukan hanya menjadi maju, tetapi juga mandiri. Kemandirian
adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak asasi manusia. Setiap manusia dalam suatu daerah
berhak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya.
Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula
merupakan upaya membangun kemandirian. Kemandirian ini bukanlah kemandirian yang
terisolasi. Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat
dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat dalam suatu daerah, suatu negara
maupun masyarakat bangsa-bangsa. Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas
ketergantungan antar bangsa semakin kuat. Kemandirian dengan adalah paham yang proaktif
dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena
mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik
konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.
Daerah yang mandiri adalah daerah yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan dekat dengan daerah dan bangsa
lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian,
mutlak harus dengan kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan
sekaligus kemandirian.

Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada ketersediaan SDM yang
berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya, selain
itu mempunyai kemampuan membiayai pembangunan dengan sebagian besar menggunakan
modal sendiri sehingga ketergantungan kepada sumber dari luar daerah kecil, mempunyai
kemampuan memenuhi kebutuhan pokok sehingga tidak ada ketergantungan dan kerawanan
pangan, dan memiliki daya tahan tinggi terhadap gejolak ekonomi nasional maupun dunia.
Kemajuan dan kemandirian suatu daerah tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan
ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Kemajuan dan kemandirian juga
tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilainilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian
sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau suatu daerah mengenai dirinya,
masyarakatnya serta semangatnya menghadapi tantangan-tantangan. Karena menyangkut
sikap, maka kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti yang seluasluasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik ekonomi,
sosial, budaya, maupun pertahanan dalam menciptakan ketertiban dan keamanan.
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Pembangunan Kota Samarinda bukan hanya untuk menjadi kota yang maju tetapi juga
kota yang adil. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan,
masyarakat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan.
Pembangunan harus dimulai dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh
karena itu, masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol pula dalam pembangunan Kota
Samarinda.
Keadilan ini harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua masyarakat
mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya dan
memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan
kesehatan,

mengemukakan

pendapat

dan

melaksanakan

hak

politiknya,

mengamankan daerah serta perlindungan dan kesamaan didepan hukum. Dengan
demikian tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, gender dan
kawasan.
Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Samarinda yaitu sebagai “ KOTA
JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN

DAN

PERMUKIMAN

YANG

BERWAWASAN LINGKUNGAN ” ditempuh

misi pembangunan Kota Samarinda sebagai berikut:
1. Mewujudkan daya saing Kota Samarinda, adalah memperkuat perekonomian
Kota Samarinda berbasis potensi daerah menuju keunggulan kompetitif dengan
membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan masyarakat dan
mengedepankan

pembangunan

SDM

berkualitas

serta

berdaya

saing,

meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek, pembangunan
infrastruktur yang maju seperti pengembangan kawasan industri, jasa dan
perdagangan serta pemukiman yang berwawasan lingkungan dan representatif.
Deregulasi peraturan daerah dan konsistensi dalam implementasinya, rasionalisasi
aparatur daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat untuk mendorong
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efektifitas dan efisiensi pembangunan dan daya tarik investasi untuk semua
sektor. Meningkatkan kualitas produk unggulan dan mencari alternatif komoditi
yang dapat dikembangkan untuk ekspor.
2. Mewujudkan

masyarakat

demokratis

berlandaskan

hukum,

adalah

memantapkan kelembagaan yang lebih demokratis dan lebih kokoh, memperbesar
peran masyarakat, meningkatkan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah,
menjamin

pengembangan

mengkomunikasikan

media

kepentingan

dan

masyarakat

kebebasan
secara

media

bertanggung

dalam
jawab,

melakukan peningkatan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil,
konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil.
3. Mewujudkan

pemerataan

pembangunan

dan

berkeadilan,

adalah

meningkatkan pembangunan Kota Samarinda dengan mengurangi kesenjangan
sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada manyarakat, kelompok dan
kawasan yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan secara membumi,
menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial serta
sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai
aspek termasuk gender.

4. Mewujudkan

Kota

Samarinda

asri dan

aman,

adalah

memperbaiki

pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan
antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan sumber daya
alam dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan
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kenyamanan dalam kehidupan dimasa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan
ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial dan
ekonomi dan upaya konservasi. Pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang
berkesinambungan. Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung
kualitas

kehidupan,

memberikan

keindahan

dan

kenyamanan

kehidupan.

Pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar
pembangunan.
meningkatkan

Menciptakan
kemampuan

kondisi
aparatur

keamanan
keamanan

yang
dan

kondusif
peralatannya

dengan
dalam

menangani konflik-konflik sosial, ekonomi, dan politik secara musyawarah,
terkendali dan berprikemanusiaan.
5. Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika, dan berbudaya, adalah
memperkuat jati diri dan karakter masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar
umat beragama, melaksanakan interaksi antar untar budaya suku, dan memiliki
kebanggaan sebagai warga Kota Samarinda dalam rangka memantapkan landasan
spiritual, moral dan etik pembangunan masyarakat.
6. Mewujudkan Kota Samarinda berperan penting dalam pembangunan
regional, adalah memantapkan diplomasi Kota Samarinda dalam rangka
memperjuangkan kepentingan regional. Melanjutkan komitmen pemerintah pusat
terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional, nasional dan
internasional. Mendorong kerjasama regional dan internasional antar masyarakat,
antar kelompok antar lembaga di berbagai bidang.
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BAB IV
ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA SAMARINDA
TAHUN 2005-2025

Tujuan Pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah mewujudkan Visi
Kota Samarinda sebagai “KOTA JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN
YANG

DAN

PERMUKIMAN

BERWAWASAN LINGKUNGAN ”. Sebagai ukuran tercapainya visi tersebut dalam 25

tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut
:
A. Terwujudnya Daya Saing Kota Samarinda Untuk Mencapai Masyarakat
Adil dan Makmur dan Sejahtera, ditunjukan oleh :
1. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan
kompetitif di Kota Samarinda. Sektor Jasa, Industri, perdagangan dan
bangunan (pemukiman) yang berwawasan lingkungan menjadi basis aktivitas
ekonomi yang di kelola secara efisien. Sektor industri pengolahan dapat
menghasilkan komoditi yang berkualitas dan berdaya saing global menjadi
motor penggerak perekonomian, dan sektor jasa yang perannya meningkat
dengan kualitas pelayanan yang lebih bermutu dan berdaya saing, dan sektor
bangunan (pemukiman) dapat menghasilkan komoditi perumahan yang layak
huni, berkualitas dan berdaya saing global dengan tidak menghilangkan
nuansa seni lokal.
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2. Terbangunnya sektor pertanian dalam arti luas dan pertambangan yang
dikelola secara efisien dan menghasilkan komoditi yang berkualitas, dan
berdaya saing global menjadi sektor pendukung perekonomian.
3. Tersusunnya jaringan infrastuktur perhubungan yang handal dan terintegrasi
satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien
sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan
elektrifikasi pedesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan
telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi
daerah. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga
keberlanjutan fungsi sumber daya air. Terwujudnya fasilitas dan utilitas
penunjang sektor jasa, sektor industri, sektor perdagangan dan permukiman
lainnya.
4. Meningkatnya kualitas produk unggulan dan adanya alternatif komoditi yang
dapat dikembangkan untuk ekspor.
5. Meningkatnya profesionalisme Aparatur Pemerintah Kota Samarinda untuk
mewujudkan

tata

pemerintahan

yang

baik,

bersih,

berwibawa,

dan

bertanggung jawab serta profesional, yang mampu mendukung pembangunan
daerah.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses
swasta

pembangunan dan

perbankan serta lembaga lainnya untuk mendukung sektor jasa,

industri, perdagangan dan permukiman yang terkait dengan sektor lainnya.
7. Tercapainya

pertumbuhan

ekonomi

yang

berkesinambungan

sehingga

pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai sekitar US $ 6000, dengan
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tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak lebih
dari 5% .

B. Terwujudnya Kota Samarinda yang demokratis berlandaskan hukum,
ditunjukkan oleh:
1. Terwujudnya konsolidasi dalam berbagai aspek kehidupan politik yang dapat
diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang
profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi yang mandiri,
serta adanya kemandirian daerah.
2. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada
pancasila dan UUD 1945 serta tertatanya sistem hukum yang mencerminkan
kebenaran, keadilan, akomodatif ,dan aspiratik.
C. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan, ditunjukkan
oleh:
1. Tingkat

pembangunan

yang

semakin

merata

keseluruh

wilayah

Kota

Samarinda. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat di seluruh wilayah Kota Samarinda, termasuk berkurangnya
kesenjangan antar kawasan di Kota Samarinda.
2. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana
pendukungnya

bagi

seluruh

masyarakat

yang

didukung

oleh

sistem

pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien dan
akuntabel serta terwujud kota tanpa pemukiman kumuh.
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3. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam
kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk
tingkat rumah tangga.

D. Terwujudnya Kota Samarinda Asri dan Aman, ditunjukan oleh :
1. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi
lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi dan daya
dukung serta kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan
sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.
2. Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam
mengelola SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga
kenyamanan dan kualitas kehidupan.
3. Terpeliharanya

kekayaan

keragaman

jenis

dan

kekhasan

SDA

untuk

mewujudkan nilai tambah dan daya saing daerah, serta modal pembangunan
daerah.
4. Meningkatnya kemampuan aparat keamanan dalam menyelesaikan konflik
sosial, ekonomi dan politik.
5. Terciptanya kondisi keamanan yang kondusif dengan memperkecil terjadinya
konflik sosial, ekonomi dan politik dalam kehidupan masyarakat
E. Terwujudnya Masyarakat Bermoral, Beretika, dan Berbudaya, ditunjukan
oleh :
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1. Terwujudnya karakter daerah yang tangguh, kompetitif dan bermoral tinggi
yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Kota
Samarinda yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi
luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi iptek.
2. Makin mantapnya budaya daerah yang tercermin dalam meningkatnya
peradapan harkat dan martabat manusia

dan memperkuat jati diri dan

kepribadian daerah.
F. Terwujudnya Peranan Kota Samarinda Dalam Pembangunan Regional,
ditunjukan oleh :
1. Meningkatnya kepemimpinan dan kontribusi Kota Samarinda dalam berbagai
kerjasama

regional,

nasional

dan

internasional

dalam

mewujudkan

pembangunan regional.
2. Meningkatnya investasi perusahaan-perusahan asing di Kota Samarinda

Untuk mencapai tingkat kemajuan, kemandirian dan berkeadilan yang diinginkan
dalam mewujudkan Visi Kota Samarinda sebagai “KOTA JASA, INDUSTRI,
PERDAGANGAN

DAN

PERMUKIMAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN ”, maka arah

Pembangunan Jangka Panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah
sebagai berikut:
VI.1 Mewujudkan Daya Saing Kota Samarinda
Kemampuan daerah untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainnya
kemajuan dan kemakmuran daerah. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan
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Kota Samarinda siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu
memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing daerah,
pembangunan daerah dalam jangka panjang diarahkan untuk: (a) Memperkuat
perekonomian daerah berbasis keunggulan masing-masing kawasan menuju
keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi
dan pelayanan di daerah;
berkualitas dan berdaya saing;

(b) Mengedepankan pembangunan SDM
(c) Meningkatkan penguasaan, pemanfaatan

dan penciptaan pengetahuan; dan (d) Membangun infrastruktur yang maju serta
melakukan reformasi dibidang hukum dan aparatur daerah.
A. Memperkuat Perekonomian Kota Samarinda

dengan Orientasi dan

Berdaya saing Ekonomi Global
1. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsif demokrasi ekonomi yang
memperhatikan kepentingan Kota Samarinda sehingga terjamin kesempatan
berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya
penangulangan

kemiskinan.

Pengelolaan

kebijakan

perekonomian

perlu

memperhatikan secara cermat dinamika globalisasi, komitmen Kota Samarinda
di berbagai forum perjanjian ekonomi internasional, untuk kepentingan Kota
Samarinda dengan mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah,
menjaga kemandirian dan kedaulatan ekonomi.
2. Perekonomian

dikembangkan

dengan

memperkuat

perekonomian

Kota

Samarinda serta berorientasi dan berdaya saing global. Untuk itu dilakukan
transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komperatif SDA
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melimpah untuk menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif.
Melalui interaksi dengan daerah lain yang didorong dengan membangun
keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan antar daerah yang kokoh.
Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan prinsif-prinsif dasar: mengelola secara
berkelanjutan peningkatan produktifitas Kota Samarinda melalui penguasaan,
penyebaran, penerapan dan penciptaan iptek menuju ekonomi berbasis
pengetahuan, mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang
melaksanakan praktek terbaik melalui pemerintahan daerah yang baik, dan
mengelola secara berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keungulan daerah.
3. Peranan pemerintah Kota Samarinda yang efektif dan optimal diwujudkan
sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan di
berbagai tingkat guna efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, terciptanya
lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan terjaganya
keberlangsungan mekanisme pasar.
4. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi
dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah daerah yang baik
dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif, dan
non-diskriminatif; menjaga persaingan usaha secara sehat mengembangkan
dan melaksdanakan iklim persaingan usaha secara sehat dan perlindungan
konsumen; mendorong pengembangan standarisasi produk dan jasa untuk
meningkatkan

daya

saing;

merumuskan

strategi

dan

kebijaksanaan

pengembangan teknologi sesuai dengan pengembangan ekonomi daerah; dan
meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di berbagai
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wilayah Kota Samarinda sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan
kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi daerah.
5. Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai
motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas,
kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien,
modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang
menerapkan praktik terbaik dan tertatakelolaan yang baik, agar terwujud
ketahanan ekonomi yang tangguh.
6. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak
mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja
dipekerjaan informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang
harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai,
serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua
pihak merupakan ciri-ciri pasar kerja yang diinginkan. Selain itu, pekerja
diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing
serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pengelolaan pelatihan dan
pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk
efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian
integral dari investasi SDM. Sebagian besar pekerja akan dibekali dengan
pengakuan kompetensi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan
dinamika persaingan global.
7. Pengembangan iptek untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dan
pemanfaatan iptek di Kota Samarinda dalam rangka mendukung daya saing
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secara global hal ini dilakukan melalui peningkatan penguasaan dan penerapan
secara luas iptek di dalam sistem produksi, pengembangan lembaga penelitian
yang memiliki kemandirian di dalam pembiayaan, perwujudan sistem
pengakuan atas hasil temuan (royalti sistem, paten, HKI) dan kualitas produk
(SNI, ISO), penerapan standar mutu mengacu pada sistem pengukuran,
standarisasi, pengujian dan mutu, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana
dan prasarana iptek. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mendukung
pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan, serta pengembangan
kelembagaan untuk keterkaitan fungsional sistem inovasi dalam mendorong
pengembangan kegiatan usaha.
8. Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi
yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan
iklim investasi yang menarik; menorong penanaman modal asing bagi
peningkatan daya saing perekonomian nasional; serta meningkatkan kapasitas
infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.
9. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama
sektor pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan didorong agar
mampu bersaing dipasar lokal dan internasional serta untuk memperkuat basis
produksi daerah. Hal ini merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan
pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, dan
ketahanan pangan. Semua ini harus dilaksanakan secara terencana dan cermat
untuk menjamin terwujudnya transformasi seluruh elemen perekonomian
daerah ke arah lebih maju dan lebih kokoh di era globalisasi.
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10. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian dalam arti luas
dan kelautan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan
dengan mengembangkan agribisnis yang dinamis dan efisien, yang melibatkan
partisipasi aktif petani dan nelayan. Tujuan ini diselenggarakan melalui
revitalisasi kelembagaan pada tingkat operasional, optimalisasi sumber daya,
dan pengembangan SDM pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing
melalui peningkatan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan
memanfaatkan
pendapatan

peluang

masyarakat

usaha.

Selain

pedesaan

bermanfaat

pada

umumnya,

bagi

peningkatan

upaya

ini

dapat

menciptakan diversifikasi perekonomian pedesaan yang pada gilirannya
meningkatkan sumbangannya di dalam pertumbuhan perekonomian Kota
Samarinda. Perhatian perlu diberikan pada upaya-upaya pengembangan
kemampuan masyarakat, pengentasan kemiskinan, secara terarah, serta
perlindungan terhadap sistem perdagangan dan persaingan yang tidak adil.
11. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya
saing baik dipasar lokal maupun internasional dengan struktur industri yang
sehat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi diluar p.jawa.
Struktur industri dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan
meniadakan praktek-praktek monopoli dan berbagai distorsi pasar lainnya
melalui

penegakan

persaingan

usaha

yang

sehat

dan

prinsip-prinsip

pengelolaan usaha yang baik dan benar ( Good Corporate governance).
Strukrur industri dalam hal sekala usaha akan diperkuat dengan menjadikan
industri kecil dan menengah sebagai basis industeri nasional yang sehat,
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mampu tumbuh, dan terintegrasi dalam matarantai pertambahan nilai dengan
industri hilirnya dan dengan industri berskala besar.
12. Industri yang berdaya saing dibangun dengan basis keunggulan komparatif
yaitu sebagai daerah yang memiliki SDA besar dan memiliki letak geografis
yang strategis, berada diantara daerah kabupaten dan kota yang memiliki SDA
besar dan memiliki daya tarik pada penduduk Pulau Jawa, Kalimantan Selatan
dan Sulawesi Selatan dalam mencari sumber penghasilan. Untuk itu
pembangunan industri selama 20 tahun mendatang akan diselenggarakan
berdasarkan 4 (empat) prinsip utama: (a) Pengembangan industri yang
mengelola SDA agar bernilai tambah tinggi dengan tetap memperhatikan
keberlanjutan dan daya dukung alam; (b) Pengembangan industri yang
memperkuat kemampuan dan pembangunan jaringan interaksi, komunikasi,
dan informasi baik untuk kepentingan domestik maupun dalam kaitannya
dengan dinamika globalisasi; (c) Pengembangan industri yang mampu
merespon dinamika pasar dalam negri maupun pasar global: dan (d)
Pengembangan industri yang memperkuat integrasi ekonomi nasional,
kemandirian bangsa, dan keterkaitan antar industri ke depan.
13. Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global, perlu
pembangunan industri membangun fondasi kegiatannya dengan menciptakan
lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun
industri yang sehat dan kuat dengan 3 (tiga) prinsip dasar: (a) Pengembangan
rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir),
pendalaman struktur ke hulunya, atau pengembangan secara menyeluruh
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(hulu-hilir): (b) Penguatan hubungan antar industriyang terkait secara
horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya, termasuk
dengan jaringan Multinational Corporation (MNC) terkait, serta penguatan
hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya: dan
(c) Penyediaan berbagai infrastuktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang
antara lain meliputi sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi,
energi, serta sarana dan prasarana teknologi: prasarana pengukuran,
standardisasi,

pengujian,

dan

pengendalian

kualitas

(Metrology,

Sandardization, Testing, and Quality/MSTQ); serta sarana dan prasarana
pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri.
14. Jasa, termasuk jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesuai dengan
kebijakan pengembangan ekonomi Kota Samarinda agar mampu mendukung
secara efektif peningkatan produksi dan daya saing global dengan menerapkan
sistem dan standar pengolahan sesuai dengan praktek terbaik internasional,
yang

mampu

mendorong

peningkatan

ketahanan

serta

nilai

tambah

perekonomian Kota Samarinda, dan mampu mendukung kepentingan strategis
didalam pengembangan SDM di Kota Samarinda dan keprofesionalan,
penguasaan dan pemanfaatan teknologi, dan pengembangan keprofesian
tertentu, serta mendukung kepentingan daerah dalam pengentasan kemiskinan
dan pengembangan kegiatan perekonomian pedesaan.
15. Perdagangan dengan daerah lain dan luar negeri diarahkan untuk mendukung
perekonomian agar mampu memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan
efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi. Upaya tersebut
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diselenggarakan melalui:

a) Perkuatan posisi daerah dalam forum

kerjasama perdagangan internasional (skala global, regional, bilateral dan
plurilateral) untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar ekspor sekaligus
mengamankan kepentingan strategi daerah didalam pengentasan kemiskinan,
pengembangan pedesaan dan perlindungan aktivitas perekonomian daerah
dari persaingan dan praktek perdagangan internasional yang tidak sehat; dan
b) Pengembangan citra, standar produk barang dan jasa daerah yang
berkualitas internasional dan fasilitas perdagangan internasional yang berdaya
saing.
16. Perdagangan di Kota Samarinda diarahkan untuk memperkokoh sistem
distribusi yang efisien dan efektif dan menjamin kepastian berusaha untuk
mewujudkan :a) Berkembangnya kelembagaan perdagangan yang efektif
dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, b)
Terintegrasinya aktivitas perekonomian daerah dan terbangunnya kesadaran
penggunaan produksi dalam negeri,

c) Meningkatnya perdagangan

lokal, dan d) Terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis
lainnya dalam harga yang terjangkau.
17. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan
meningkatkan
masyarakat

citra Kota Samarinda, dan

lokal, serta perluasan

meningkatkan

lapangan

kesejahteraan

pekerjaan. Perkembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman
pesona keindahan alam dan potensi daerah serta dapat mendorong kegiatan
ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya daerah.
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18. Sektor keuangan dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan didalam
menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas serta mampu memiliki daya tahan terhadap kemungkinan gejolak
krisis melalui: implementasi sistem jaring pengaman sektor keuangan daerah,
peningkatan kontribusi lembaga jasa keuangan non bank dalam pendanaan
pembangunan, serta peningkatan kualitas pertumbuhan perbankkan. Dengan
demikian setiap jenis investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang
akan memperoleh sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik jasa
keuangan.
memberikan

Selain

itu,

alternatif

semakin
pendanaan

beragamnya
lebih

lembaga

banyak

bagi

keuangan
seluruh

akan
lapisan

masyarakat.
19. Perbaikan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang
transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektifitas pemanfaatan.
Dalam rangka meningkatkan kemandirian peran pinjaman luar negeri dijaga
pada tingkat yang aman, sementara pendapatan asli daerah (PAD) yang
berasal dari pajak daerah dan retribusi terus ditingkatkan efektifitasnya.
Kepentingan utama pembiayaan pemerintah daerah adalah penciptaan
pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan
pelayanan publik baik dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan
sarana fisik serta ekonomi, dan mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
20. Pengembangan UKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi
yang semakin berbasis iptek, dan berdaya saing dengan produk impor
khususnya dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat banyak,
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sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan
struktural dan memperkuat perekonomian daerah. Untuk itu, pengembangan
UKM dan koperasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi perkuatan
kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya
peningkatan adabtasi terhadap kebutuhan pasar, pengembangan UKM secara
nyata akan berlangsung terintegrasi dalam modernisasi agribisnis dan
agroindustri, termasuk yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan
basis produksi dan daya saing industri melalui pengembangan rumpun industri,
percepatan alih tehnologi, dan peningkatan kualitas SDM.

B. Membangunan SDM Yang Berkualitas
1.

Pembangunan SDM memilik peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat daerah yang maju dan mandiri sehingga
mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan SDM diarahkan pada peningkatan kualitas SDM
daerah yang ditandai dengan meningkatnya IPM dan IPG, serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan
angka reproduksi neto sama dengan 1, atau angka fertilitas total (TFR) sama dengan 2,1.

2. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada
peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang
terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang
berkualitas. Disamping itu penataan persebaran dan mobilitas penduduk
diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan
daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan
ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan keragaman etnis dan budaya
serta pembangunan berkelanjutan. Sistem administrasi kependudukan penting
pula dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
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di tingkat nasional dan daerah serta mendorong terakomodasinya hak
penduduk dan perlindungan sosial.
3. Pembangunan

pendidikan

dan

kesehatan

merupakan

investasi

dalam

meningkatkan kualitas SDM dan penting perannya dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pembangunan
pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas
manusia

sehingga

mampu

bersaing

dalam

era

global

dengan

tetap

berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat Indonesia dan tanpa
diskriminasi. Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan
jenjang perlu disediakan secara bermutu dan terjangkau disertai dengan
pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Penyediaan
pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial
ekonomi Indonesia di masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi.
Pembangunan pendidikan diarahkan pula untuk menumbuhkan kebanggaan
kebangsaan, akhlak mulia serta kemampuan peserta didik untuk hidup
bersama

dalam

masyarakat

yang

multikultural

yang

dilandasi

oleh

penghormatan pada HAM. Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat
sesuai perkembangan iptek perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas
hidup dan produktivitas penduduk Indonesia termasuk untuk memberikan
bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif yang
jumlahnya semakin besar.
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4. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan,
SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat
dan manajemen kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan
dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan
lingkungan, kemajuan iptek, dan globalisasi dengan semangat kemitraan, dan
kerjasama lintas sektor. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan perilaku
dan kemandirian masyarakat dan pada upaya promotif dan preventif.
5. Pembangunan

pemberdayaan

perempuan

dan

anak

diarahkan

pada

peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan
perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan tindak
kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta
penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender di tingkat
nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.
6. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi
pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekomomi, sosial
budaya, iptek dan politik. Di samping itu pembangunan olahraga diarahkan
pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan
masyarakat.

C. Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Imlu Pengetahuan dan
Teknologi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

53

1. Pembangunan iptek diarahkan untuk penciptaan dan penguasaan ilmu
pengetahuan

baik

ilmu

pengetahuan

dasar

maupun

terapan,

serta

pengembangan ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan teknologi dan
pemanfaatan teknologi hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa bagi
kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing bangsa melalui
peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman
pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal, serta memperhatikan
sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Pembangunan

iptek

diarahkan

untuk

mendukung

ketahanan

pangan,

ketersediaan energi, penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi,

penyediaan

teknologi

transportasi,

kebutuhan

teknologi

pertahanan, teknologi kesehatana, pengembangan teknologi material maju,
serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor
produksi. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan SDM iptek,
peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas
sektor perumusan agenda riset selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan
sarana dan prasarana iptek, dan pengembangan mekanisme intermediasi iptek.
Dukungan tersebut dimasukkan untuk penguatan sistem inovasi dalam rangka
mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan.
D. Sarana dan Prasarana Yang Memadai dan Maju
1.
2.
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3.

E. Reformasi Hukum dan Birokrasi
1. Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan
ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta terciptannya
kepastian infestasi, terutama penegakan

dan perlindungan hukumnya.

Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan
terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan
secara tuntas permasalahan
dilaksanakan

melalui

yang

pembaharuan

terkait

KKN. Pembangunan

materi

hukum,

hukum

dengan

tetap

memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan berpengaruh
globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan
hukum, penegakkan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan
hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan
dalam rangka penyelenggaraan daerah yang makin tertib, teratur, lancar serta
berdaya saing global.

IV.2 Mewujudkan Kota Samarinda Yang Demokratis Berlandaskan Hukum
Kota Samarinda yang demokratis yang bertandaskan hukum adalah
landasan penting untuk tercapainya pembangunan yang maju, mandiri dan
adil. Demokrasi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
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kegiatan

pembangunan

dan

memaksimalkan

potensi masyarakat

serta

transportasi. Sedangkan hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspekaspek positif

dari kemanuasian dan menghambat aspek negatif dari

kemanusiaan. Penerapan hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan
ketertiban dan terjaminnya ekspresi potensi masyarakat secara maksimal.
Untuk mewujudkan Kota Samarinda yang demokratis dan adil dilakukan
dengan memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat
peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi
daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam
mengkomunikasikan

kepentingan

masyarakat;

melakukan

pembenahan

struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum
secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
a. Penataan

peran

daerah

dan

masyarakat

yang

dititik

beratkan

pada

pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat, dan pembentukan
kelas menengah yang kuat dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Disamping
itu penataan peran negara dan masyarakat diarahkan pada penataan fungsifungsi yang positif dari pranata-pranata masyarakat dalam mengelola berbagai
potensi konflik sosial yang merusak.
b. Penataan

proses

politik

yang

dititik

beratkan

pada

pengalokasian/representasi kekuasaan yang diwujudkan dengan :

proses
(1)

Meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi
publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik; (2)
Mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan
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media masa, keleluasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat
setiap warganegara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.
c. Pengembangan

budaya

politik

yang

dititik

beratkan

pada

proses

penanaman nilai-nilai demokratis yang diupayakan melalui ;

(1)

Penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratif
terutama

penghormatan

nilai-nilai

HAM,

nilai-nilai

persamaan,

anti

kekerasan, serta niali-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media;
(2) Upaya mewujudkan

berbagai wacana dialog

bagi peningkatan

kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.
d. Pembangunan

struktur

hukum

diarahkan

untuk

memantapkan

dan

mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga profesi hukum dan badan
peradilan sehingga apartur hukum mampu melaksanakan tugas dan
kewajibannya secara profesional. Kualitas dan kemampuan aparatur hukum
dikembangkan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme melalui
sistem pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum yang akomodatif
terhadap setiap perkembangan pembangunan; dan pengembangan sikap
aparatur hukum yang menunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keterbukaan
dan keadilan, bebas dari korupsi, kolusi, kolusi dan nepotisme, serta
bertanggungjawab dalam bentuk perilaku yang teladan. Aparatur hukum
dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional perlu
didukung oleh sarana dan prasarana hukum yang memadai serta diperbaiki
kesejahterannya agar didalam melaksanakan tugas dan kewajiban aparatur
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hukum dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari pengaruh dan
intervensi pihak-pihak dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
e. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum
yang tinggi terus ditingkatkan dengan lebih memberikan akses terhadap
segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, memberikan akses
terhadap pelibatan masyarakat dalam berbagai proses pengambilan
keputusan,

pelaksanaan

pembangunan

daerah,

sehingga

anggota

masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai
warga negara serta terbentuk perilaku warga Kota Samarinda yang
mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan perwujudan
masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi harus didukung
oleh pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya yang
terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan keputusan yang
mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
f. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara
dicapai dengan penerapan prinsi-prinsip tata pemerintahan yang baik pada
semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; pemberian
sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan instensitas dan
efektivitas pengawasan aparatur daerah melalui pengawasan internal,
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; peningkatan etika
birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para
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penyelenggaran daerah terhadap prinsi-prinsi ketatapemerintahan yang
baik.
IV.3. Mewujudkan Kota Samarinda yang aman, damai dan bersatu.
Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi
dan budaya yang beragama, Kota Samarinda memerlukan kemapuan
pertahanan daerah yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan
daerah. Demikian pula adanya gangguan keamanan dalam bentuk berbagai
variasi kejahatan dan potensi konflik horisontal akan meresahkan dan berakibat
pada pudarnya rasa aman masyarakat. Terjaminnya keamanan dan adanya
rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting terlaksanannya
pembangunan berbagai bidang.
a. Keamanan daerah diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan pertanahan,
pembangunan keamanan dalam daerah dan pembangunan keamanan sosial
yang diselenggarakan berdasarkan kondisi geografis, demografi, sosial dan
budaya serta berwawasan nusantara.
b. Sistem dan staretegi pertanahan daerah secara terus menerus disempurnakan
untuk mewujudkan sistem pertahanan semesta berdasarkan kapabilitas
pertanahan agar secara simultan mampu mengatasi ancaman dan memiliki
efek penggentar. Dalam sistem pertanahan semesta tersebut, pertahanan
daerah akan didesain untuk mempunyai kemampuan menangkal ancaman
diwilayah tertular Kota Samarinda dan kemampuan untuk mempertahankan
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wilayah daratan, serta mengawasi dan melindungi wilayah ruangan udara
daerah.
c. Pemantapan komponen cadangan dan dukungan pertahanan daerah dalam
kerangka basis strategis teknologi dan pembiayaan terus ditingkatkan dalam
proses yang bersifat kontinyu maupun terobosan. Peningkatan kemampuan
komponen dukungan pertahanan tersebut meliputi penguasaan kemampuan
pemanfaatan kondisi SDA dan buatan, sinkronisasi pembangunan sarana dan
prasarana daerah terhadap kepentingan pertahanan, partisipasi masyarakat
madani dalam penyusunan kebijakan pertahanan, komponen bela daerah
masyarakat, dukungan mutualisme indrustri strategis secara langsung maupun
kemampuan konversi indrustri, serta keberlanjutan pembiayaan melalui
rekayasa keuangan.
d. Pembangunan keamanan diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme Polri
beserta institusi terkait dengan masalah keamanan dan meningkatkan peran
serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan
ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
e. Peningkatan profesionalisme lembaga intelejensi dan kontra intelejen dalam
mendeteksi, melindungi dan melakukan tindakan pencegahan berbagai
ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpengaruh terhadap
kepentingan keamanan daerah.

IV.4 Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan
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Pembangunan yang merata dan dinikmati oleh seluruh komponen Kota
Samarinda akan mendukung meningkatnya partisifasi aktif masyarakat dalam
pembangunan

juga

akan

mengurangi

gangguan

keamanan

serta

menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainnya kota jasa, Industri,
perdagangan dan pemukiman yang berwawasan lingkungan.
a. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan
cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah
tertinggal disekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi
yang sinergis di Kota Samarinda, tanpa mempertimbangkan batas wilayah
administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata
rantai proses industri dan distribusi. Upaya ini dapat dilakukan melalui
pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya
koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antar sektor, antar
pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang
berusaha dan infestasi di daerah.
b. Pertumbuhan Kota Samarinda dikendalikan dalam suatu sistem wilayah
pembangunan metropolitan yang kompak, nyaman, efisien dalam pengelolaan,
serta mempertimbangkan pembagunan yang berkelanjutan, melalui: (1)
Penerapan manejemen perkotaan yang meliputi optimasi dan pengendalian
pemanfaatan ruang serta pengamanan Zona penyanga disekitar kota inti
dengan penegakan hukum yang tegas dan adil, serta peningkatan peran dan
fungsi kota-kota menengah dan kecil disekitar kota inti agar kota-kota tersebut
tidak hanya berfungsi sebagai kota satelit tetapi dapat menjadi kota mandiri:
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(2) Pengembangan ekonomi kota yang ramah lingkungan seperti industri jasa
keuangan, perbankan, asuransi, industri telematika dan lain-lain; serta
peningkatan kemampuan keuangan daerah perkotaan ;dan (3) Revitalisasi
kawasan kota meliputi pengembalian fungsi kawasan melalui membagun
kembali kawasan; peningkatan kwalitas lingkungan fisik, sosial, budaya; serta
penataan kembali pelayanan fasilitas publik, terutama pengembangan sistem
transformasi masal yang terintegrasi antar moda.
c. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan kawasankawasan tertinggal dan terpencil sehingga kawasan-kawasan tersebut dapat
tumbuh dan berkembang secara cepat dan dapat mengejar ketertinggalan
pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu
dilakukan selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui
skema pemberian dana alokasi khusus, termasuk jaminan pelayanan publik dan
keperintisan, perlu pula dilakukan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi
dengan kawasan-kawasan cepat tumbuh dan strategis dalam satu sistem
wilayah pengembangan ekonomi.
d. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi sejak tahap awal mata rantai
industri, tahap produksi antara, tahap akhir produksi, sampai tahap konsumsi,
serta perlu didukung, antara lain, peningkatan aksesibilitas dan mobilitas
orang, barang dan jasa antar kota/kabupaten disekitar Kota Samarinda.
e. Percepatan pembangunan kawasan-kawasan ditingkatkan, terutama kawasan
tertinggal, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai „motor
pengerak‟ pembangunan wilayah-wilayah disekitarnya, maupun dalam melayani
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kebutuhan warganya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, antara
lain, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan sesuai dengan tipologi
kawasan masing-masing.
f. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di pusat kota dengan hinterland
didorong secara sinergis (hasil produksi hinterland merupakan back ward link
ages dari kegiatan ekonomi wilayah perkotaan dalam suatu „sistem wilayah
pengembangan ekonomi‟. Peningkatan keterkaitan tersebut memerlukan
adanya perluasan dan diversivikasi aktifitas ekonomi dan perdagangan (non –
pertanian)

di pedesaan yang terkait dengan pasar diperkotaan.

g. Pembangunan

pedesaan

didorong

melalui:

pengembangan

akropolitan

terutama bagi kawasan yang berbasiskan pertanian; peningkatan kapasitas
SDM dipedesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber
daya; pengembangan jaringan infrastuktur penunjang kegiatan produksi
dikawasan pedesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan
keterkaitan sektor sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling
menguntungkan peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga
keuangan, kesempatan kerja dan tehnologi; pengembangan sosial capital dan
human capital yang belum tergali potensinya, sehingga kawasan pedesaan
tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alamnya saja; intervensi harga
dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama
terhadap harga dan upah.
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h. Memanfaatkan Rencana Tata Ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan
spesial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan
ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan.
i. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta
melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan
prinsip-prinsip keadilan transparansi dan demokrasi. Selain itu perlu dilakukan
penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan land reform, serta penciptaan
insentif/disisentif perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi dan penggunaan
tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah
mendapatkan hak atas tanah. Selain itu menyempurnakan sistem hukum dan
produk hukum pertanahan melalui inventarisasi dan penyempurnaan peraturan
perundang-undangan

pertanahan

dengan

mempertimbangkan

aturan

masyarakat adat, serta peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan
baik melalui kewenangan administrasi, peradilan, maupun alternative dispute
resolution; selain itu akan dilakukan penyempurnaan kelembagaan pertanahan
dalam kaitannya dengan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertanahan.
j. Pengembangan kapasitas pemerintah Kota Samarinda terus ditingkatkan
melalui peningkatan kapasitas aparat, peningkatan kapasitas kelembagaan
pemerintah daerah; peningkatan kapasitas keuangan pemda termasuk upaya
peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan
pembangunan daerah ditingkatkan; penguatan lembaga legislative; Selain itu,
pemberdayaan

masyarakat
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peningkatan pengetahuan dan ketrampilan; peningkatan akses pada modal
usaha dan SDA; pemberian kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi
terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan mereka;
peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi
produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan.
k. Peningkatan kerja sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia dalam rangka
memanfaatkan keunggulan komparatif sebagai sarana berbagi pengalaman,
saling berbagi keuntungan, maupun saling berbagi dalam memikul tanggung
jawab pembiayaan secara proporsional baik dalam pembangunan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana, maupun pembangunan lainnya.
l. Sistem

ketahanan

pangan

diarahkan

untuk

menjaga

ketahanan

dan

kemandirian pangan di Kota Samarinda dengan mengembangkan kemampuan
produksi lokal yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu
menjamin pemenuhan kebutuhan pangan ditingkat rumah tangga yang cukup
baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman merata dan terjangkau,
yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan
keragaman lokal.
m. Koperasi di dorong berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi wahana yang
efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisien kolektif para anggotanya,
baik produksen maupun konsumen diberbagai sektor kegiatan ekonomi,
sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya
peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu,
pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan
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pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka
mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, melalui peningkatan
kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong
adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha.
n. Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan SDM juga dilakukan
dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang
kurang beruntung termasuk masyarakat miskin dan yang tinggal di wilayah
terpencil, tertinggal dan yang terkena bencana.
o. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan
pelayanan

dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan

sosial yang tepat guna bagi masyarakat PMKS, dengan didukung dengan
peraturan perundangan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas SDM
kesejahteraan sosial, serta penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai.
p. Pemenuhan
diarahkan

perumahan
pada:

1)

beserta

prasarana

Penyelenggaraan

dan

sarana

pembangunan

pendukungnya

perumahan

yang

berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta
didukung oleh prasarana dan sarana pemukiman yang mencukupi dan
berkualitas yang dikelola secara professional kredibel, mandiri dan efisien; 2)
Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta dengan sarana dan
prasarana pendukungnya yang mandiri, mampu membangitkan potensi
pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan
lapangan

kerja,

serta

meningkatkan

pemerataan

dan

penyebaran

pembangunan; 3) dan pembangunan perumahan beserta prasarana dan
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sarana

pendukungnya

yang

memperhatikan

fungsi

dan

keseimbangan

lingkungan hidup.
q. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan
pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan
prinsip kesetaraan dan non diskriminasi. Sejalan dengan proses demokratisasi,
pemenuhan hak dasar rakyat diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang
pentingnya pewujudan hak-hak dasar rakyat. Kebijakan penanggulangan
kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi
daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat
miskin.

IV.5 Mewujudkan Kota Samarinda Yang Asri dan Lestari
Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan
Kota Samarinda dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. SDA yang
lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi
pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup
manusia. Karena itu untuk mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Jasa,
Industri, Perdagangan dan Permukiman yang Berwawasan Lingkungan, SDA
dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin
keberlanjutan pembangunan daerah. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan
yang berkelanjutan diseluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama
dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.
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a. Mendayagunakan SDA yang terbarukan. SDA terbarukan seperti hutan,
peretanian, perikanan, dan perairan, harus dikelola dan dimanfaatkan
secara

rasional,

optimal,

efisien,

mendayagunakan

seluruh

fungsi

dan
dan

bertanggungjawab
manfaat

secara

dengan

seimbang.

Pengelolaan SDA terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis,
diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya
dukungnya, dan selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan
sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya
sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau
pendapatan

yang

berasal

dari

pemanfaatan

SDA

terbarukan

diinvestasikan kembali guna menumbuh kembangkan upaya pemulihan,
rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang
maupun generasi mendatang.
b.

Mengelola SDA yang tidak terbarukan, pengelolaan SDA tak terbarukan
seperti bahan tambang, mineral dan sumber daya energi diarahkan untuk
tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukan sebagai input
untuk proses produksi berikutnya dapat menhasilkan nilai tambah yang
optimal. Outputnya diarahkan untuk dijadikan sebagai kapital komulatif.
Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok SDA ini diarahkan
untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada
sektor-sektor lain yang produktif, juga untuk upaya reklamasi konservasi,
dan memperkuat pendanaan dalam pencarian sumber-sumber energi
alternatif dan atau bahan substitusi yang terbarukan seperti biomasa,
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biogas, mikrohidro, energi matahari, arus sungai, dan tenaga angin yang
lebih ramah lingkungan. Disamping itu, pengembangan energi juga
mempertimbangkan harga energi yang memperhitungkan biaya produksi
dan menginternalisasikan biaya lingkungan, serta kemampuan ekonomi
masyarakat dengan demikian pembangunan energi terus diarahkan
kepada

penganekaragaman

energi,

konservasi

energi,

dengan

memperhatikan pengendalian lingkungan hidup. Pengembangan energi
juga dilaksanakan dengan memperhatikan komposisi penggunaan energi
yang optimum bagi tiap jenis energi.
c.

Menjaga dan melestarikan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air
diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan
menjaga fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah;
mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui
pendekatan deman manajemen yang ditujukan untuk meningkatkan
efektifitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air serta pendekatan
supply managemen yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan
keandalan pasokan air; memperkokoh kelembagaan sumbar daya air
untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap
masyarakat.

d.

Mengembangkan potensi sumber daya kelautan. Arah pembangunan
dalam 20 tahun kedepan perlu memperhatikan pendayagunaan wilayah
laut yang sangat luas. Cakupan dan prospek sumber daya kelautan
sangat luas, maka arah pemanfaatannya harus dilakukan melalui
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pendekatan

multisektor,

integratif

dan

komprehensif

agar

dapat

meminimalisir konflik dan tetap menjaga kelestarian. Pendekatan
keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan menjadi prasyarat utama
dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial dan lingkungan
yang terjadi. Selain itu, kebijakan dan pengelolaan pembangunan
kelautan harus merupakan keterpaduan antara sektor kelautan dan
daratan serta menyatu dalam strategi pembangunan daerah sehngga
kekuatan darat dan laut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk
kesejahteraan masyarakat.
e.

Meningkatkan nilai tambah atas pemanfaatan SDA tropis yang unik dan
khas. Diversifikasi produk dan inovasi pengelolaan hasil SDA terus
dikembangkan agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang memiliki
nilai tambah yang tinggi, termasuk untuk pengembangan mutu dan harga
yang bersaing dalam merebut persaingan global. Arahan ini harus
menjadi acuan bagi pengembangan industri yang berbasis SDA,
disamping tetap menekankan pada pemeliharaan SDA yang ada dan
sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Perhatian khusus
diberikan kepada masyarakat lokal agar dapat memperoleh akses yang
memadai dan menikmati hasil dari pemanfaatan SDA yang ada

di

wilayahnya. Dengan demikian pembangunan kedepan tidak hanya
berlandaskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi
juga keberpihakan kepada aspek sosial dan lingkungan.
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f.

Memperhatikan dan mengelola keragaman jenis SDA yang ada di setiap
wilayah. Kebijakan pengembangan SDA yang khas pada setiap wilayah
dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,
mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta memperkuat
kapasitas

dan

komitmen

Kota

Samarinda

yang

berkelanjutan.

Peningkatan partisipasi masyarakat akan pentingnya pemanfaatan SDA
dan lingkungan hidup dilakukan melalui pemberdayaan terhadap berbagai
institusi sosial dan ekonomi ditingkat lokal, serta pengakuan terhadap
hak-hak adat dan ulayat atas SDA termasuk bagi pemerintah Kota
Samarinda. Pengelolaan SDA di Kota Samarinda, terutama di kawasan
tertinggal

diberikan

perhatian

khusus

agar

dapat

dikembangkan

potensinya untuk percepatan pembangunan kawasan, namun tetap
mengedepankan aspek keberlanjutan bagi generasi mendatang. Untuk itu
diperlukan tata ruang kota yang mantap disertai penegakan hukumnya
untuk menjadi pedoman pemanfaatan SDA yang optimal dan lestari.
g.

Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan memberikan ruang
untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini,
sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman
kerawanan

bencana

alam

kepada

masyarakat.

Untuk

itu

perlu

ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah rawan bencana agar dapat
diantisipasi secara dini sejak sebelum terjadi. Hal ini dapat memberikan
manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap
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manusia dan harta benda dan perencanaan wilayah yang peduli / peka
terhadap bencana alam.
h.

Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam rangka
meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapan
prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di
segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa
lingkungan

yang

ramah

lingkungan

sehingga

tidak

mempercepat

terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan
rehabilitas kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk
meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan
berkelanjutan.
i.

Meningkatkan
Kebijakan

kapasitas

pengolahan

kelembagaan

pengelola

pengolahan
SDA
SDA

perlu
dan

SDA
di

dan

dukung

lingkungan

lingkungan
oleh
hidup;

hidup.

peningkatan
penegakan

lingkungan hidup yang adil dan tegas; sistem politik yang kredibel dalam
mengandalikan konflik; SDM yang berkualitas; perluasan penerapan etika
etika lingkungan; serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap,
sehingga lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan
dalam kehidupan. Selanjutnya cara pandang terhadap lingkungan hidup
yang berwawasan, etika lingkungan perlu didorong melalui internilasasike
dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai etika
lingkungan dalam kehidupan sehari- hari termasuk proses pembelajaran
sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.
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j.

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup.
Kebijakan ini diarahkan terutama terhadap generasi muda, sehingga
tercipta SDM yang berkualitas yang perduli terhadap isu SDA dan
lingkungan hidup. Dengan demikian ke depan mereka mampu berperan
sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan
dalam kehidupan sehari-hari.

IV.6

Mewujudkan Masyarakat Bermoral, Beretika dan Berbudaya.
Terciptanya kondisi masyarakat yang bermoral dan beretika sangat
penting bagi terciptannya suasana kehidupan masyarakat yang penuh
toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu kesadaran akan budaya
memberikan arah bagi perwujudan identitas daerah yang sesuai dengan nilainilai leluhur budaya daerah dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis
sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara
positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.
a. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran
agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina
akhlah mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi
kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan.
Disamping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan
kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling
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percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta
suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan
harmonis.
b. Pembangunan dan pemantapan jati diri daerah ditunjukan untuk
mewujudkan karakter daerah dan sistem sosial yang berakhir unit
moderen dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antar nilai
luhur daerah seperti religius, kebersamaan dan persatuan dan nilai
modern yang universal seperti etos kerja dan prinsip tata kepemerintahan
yang baik. Pembangunan jati diri daerah tersebut dilakukan melalui
transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya bangsa
mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai moderen untuk
pembangunan. Untuk memperkuat jati diri dan kebanggaan daerah,
Pembangunan olah raga diarahkan pada peningkatan budaya dan
presentasi olah raga.
c. Budaya inovasi yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar Kota
Samarinda menguasai iptek serta mampu berjaya diera persaingan global.
Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan
penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya
membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas,
kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek, bersama
dengan pengarahan budaya konsumtif budaya produktif. Bentuk- bentuk
pengungkapan kreatifitas antara lain melalui kesenian, tetap didorong
untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spritual dan emosional.
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Pengembangan

iptek

serta

kesenian

diletakkan

dalam

kerangka

peningkatan harkat, martabat dan peradapan manusia.
IV.6

Mewujudkan Kota Samarinda yang Berperan Aktif dalam Percaturan
Internasional.
Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial merupakan amanat konstitusi yang harus
diperjuangkan secara konsisten. Sebagai negara yang besar, Kota Samarinda
memiliki potensi untuk mempengaruhi dan membentuk opini internasional
dalam

rangka

memperjuangkan

kepentingan

daerah.

Dalam

rangka

mewujudkan Kota Samarinda maju, mandiri dan adil, Kota Samarinda sangat
penting untuk berperan aktif dalam politik luar negeri dan bekerjasama lainya
baik ditingkat regional maupun internasional mengingat konstelasi politik dan
hubungan internasional lainnya yang terus mengalami perubahan-perubahan
yang sangat cepat.
a. Peran hubungan luar negeri terus ditingkatkan dengan penekanan pada
proses pemberdayaan posisi Kota Samarinda sebagai daerah, termasuk
peningkatan kapasitas dan integritas nasional melalui keterlibatan
diorganisasi internasional, yang dilakukan secara positif berbagai peluang
menguntungkan bagi kepentingan daerah yang muncul dari perspektif
baru dalam hubungan internasional yang dinamis.
b. Penguatan kapasitas dan krebilitas politik luar negeri dalam rangka ikut
serta

menciptakan

perdamaian

dunia,

keadilan

dalam

hubungan

internasional dan ikut berupaya mencegah disparitas yang terlalu besar
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diantara negara adidaya yang berbeda ideologi, sekaligus mencegah
munculnya kekuatan hegemonik-unilateralistik didunia.
c. Peningkatan kualitas diplomasi di era internasional dalam upaya
pemeliharaan keamanan daerah, integraris wilayah dan keamanan
kekayaan SDA daeah serta antisipasi terhadap berbagai isu baru dalam
hubungan

internasional

yang

akan

ditangani

dengan

parameter

utamannya kepentingan daerah.
d. Peningkatan efektivitas dan perluasan jaringan kerjasama yang ada demi
membangun kembali solidaritas ASEAN di bidang Politik, ekonomi,
kebudayaan dan keamanan menuju terbentuknya komunitas ASEAN yang
lebih baik.
e. Pemeliharaan perdamaian dunia melalui upaya peningkatan saling
pengertian politik dan budaya, baik antar negara maupun antar
masyarakat

duani;

peningkatan

kerjasama

internasional

dalam

membangun tatanan hubungan dan kerjasama ekonomi internasional
yang lebih seimbang.
f. Penguatan jaringan hubungan dan kerjasama yang produktif antar aktoraktor negara dan aktor-aktor non negara yang menyelenggarakan
hubungan luar negeri.
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BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota samarinda Tahun 2005 – 2025
yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah, merupakan pedoman bagi
Pemerintah dan Masyarakat didalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun
kedepan.
RPJP ini juga menjadi arah dan pedoman didalam penyusunan RPJP daerah,
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan dan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Keberhasilan pembangunan daerah dalam
mewujudkan visi Kota Samarinda Sebagai Kota Jasa, Industri, Perdagangan dan
Pemukiman yang Berwawasan Lingkungan, perlu didukung oleh :
a. Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis;
b. Konsistensi kebijakan pemerintah;
c. Keberpihakan kepada rakyat; dan
d.

Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.
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