
 

 

  
 

PERATURAN DAERAH 

KOTA BONTANG 

NOMOR  5  TAHUN 2011 

 

TENTANG 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

KOTA BONTANG TAHUN 2005 – 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BONTANG , 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 

sebagai pedoman penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang 

Tahun 2005 - 2025; 

b. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25   

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah; 

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 

Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 sebagai pedoman 

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah  Kota Bontang 

Tahun 2005 - 2025. 

Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia 

Masa Depan; 

2. Undang-undang No.47 tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 

Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. 

 

 

 



 

 

 

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana 

diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4739); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 



 

 

 

 

Pembangunan Daerah. 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4828); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor  8 

Tahun 2008 tentang Tata Cara Tahapan Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 

2005-2025. 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG 

dan 

WALIKOTA BONTANG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA 

BONTANG TAHUN 2005 - 2025. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:   

1. Daerah adalah Kota Bontang; 

2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur; 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang 

selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan 

pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 

tahun 2005 sampai dengan tahun 2025; 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 

2005 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-

2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 



 

 

 

 

20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 

2025; 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya 

disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan 

Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan; 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang, yang 

selanjutnya disebut RPJMD Kota Bontang adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan 

penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan 

berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional; 

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;  

9. Visi adalah perumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan; 

10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi; 

11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk 

mewujudkan visi dan misi; 

12. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah 

Daerah untuk mencapai tujuan;  

 

BAB II  

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BONTANG  

Pasal 2  

(1). Program Pembangunan Daerah Kota Bontang periode 2005-2025 

dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-2025.  

(2). RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 3 

RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 

ayat (2) berisi :  

Bab I.     Pendahuluan 

Bab II.    Gambaran Umum Kondisi Daerah 

Bab III.   Analisis Isu-isu Strategis 

Bab IV.   Visi dan Misi Daerah   

Bab V.    Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah  

Bab VI.   Kaidah Pelaksanaan 

 



 

 

 

 

Pasal 4  

(1) RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-2025 menjadi pedoman dalam 

penyusunan RPJMD Kota Bontang. 

(2) RPJMD Kota Bontang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, 

misi, dan program Walikota. 

 

BAB III  

PENGENDALIAN DAN EVALUASI  

Pasal 5  

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-2025.  

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 

dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. 

Pasal 6  

Ketentuan mengenai RPJMD yang telah ada masih tetap berlaku sejak tanggal 

diundangkannya Peraturan Daerah ini.  

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP  

Pasal 7  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.  

 

Ditetapkan : di Bontang,  

Pada tanggal :  24 Oktober  2011            

      

  WALIKOTA BONTANG , 

ttd 

 

 

ADI DARMA 

 

Diundangkan : di Bontang, 

Pada tanggal :   Oktober  2011 

 

     SEKRETARIS DAERAH  

          KOTA BONTANG, 

 ttd 

 

 

       ASMUDIN HAMZAH 



 

 

 

 

 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG 

NOMOR 5 TAHUN 2011 

 

TENTANG 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

KOTA BONTANG TAHUN 2005-2025 

 

I. UMUM 

Kota Bontang secara astronomi terletak diantara 0001’ Lintang Utara- 0012’ 

Lintang Utara dan 117023’ Bujur Timur-117038’ Bujur Timur. Kota Bontang 

menempati wilayah seluas 497,57 km2 yang didominasi oleh lautan, yaitu 

seluas 349,77 km2 (70,30%) sedangkan wilayah daratannya hanya seluas 

147,8 km2 (29,70%). 

 

Secara geografis, wilayah Kota Bontang terletak di bagian tengah wilayah 

Provinsi Kalimantan Timur, berada di pinggir pantai timur dengan posisi, 

sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Timur, sebelah 

Timur berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah Selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Kutai Kertanegara dan sebelah Barat berbatasan dengan 

Kabupaten Kutai Timur.      

 

Secara administrasi, semula Kota Bontang merupakan kota administratif 

sebagai bagian dari Kabupaten Kutai. Ketika terjadi pemekaran wilayah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Bontang menjadi Daerah 

Otonom berdasarkan Undang-undang No. 47 Tahun 1999 tentang 

pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai 

Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Sejak disahkannya Peraturan 

Daerah Kota Bontang No.17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi 

Kecamatan Bontang Barat pada tanggal 16 Agustus 2002, wilayah administrasi 

Kota Bontang mencakup 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Utara, 

Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Barat. 

 

Meskipun wilayah laut Kota Bontang luasnya 70,30% dari wilayah daratnya 

atau sekitar 34.977 ha, tetapi dengan melihat karakteristik fisik laut dan 

banyaknya kegiatan yang sudah ada di wilayah tersebut maka potensi 

pengembangan wilayah laut menjadi sangat sempit.  Dalam konteks ini, 

terdapat potensi untuk kegiatan perikanan sekitar 9,384 ha atau sekitar 26,83% 

dari luas wilayah laut Kota Bontang, sedangkan wilayah lainnya sudah terbagi-

bagi dengan penggunaan lainnya.  Sebagian besar pengunaan lahan di wilayah 

laut Kota Bontang adalah untuk alur pelayaran, baik alur pelayaran swasta, 

rakyat maupun alur pelayaran nasional.  Hal ini merupakan salah satu potensi 

sendiri sebagai langkah pengembangan Kota Bontang ke depan.  Kondisi 



 

 

 

 

tersebut makin diperkuat dengan sudah dikenalnya Kota Bontang sebagai 

penghasil migas yang mempunyai pelabuhan dalam taraf internasional.  

 

Pembangunan Kota Bontang adalah rangkaian upaya pembangunan yang 

berkesinambungan meliputi pemerintah dan seluruh aspek kehidupan 

masyarakat, untuk melaksanakan tugas serta mewujudkan tujuan 

pembangunan Kota Bontang dengan mengarah pada pencapaian 

pembangunan nasional.  Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat 

kegiatan pembangunan yang berlangsung secara berkesinambungan, dengan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. 

 

Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan 

masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang 

untuk memenuhi kebutuhannya. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari 

pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan Kota 

Bontang.  Untuk itu, dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, sangat penting 

dan mendesak bagi Kota Bontang untuk melakukan penataan kembali berbagai 

bidang, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan lingkungan hidup. 

 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap pemerintahan 

daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota diwajibkan menyusun 

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah 

sebagaimana dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan 

Jangka Manengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) Tahun dan 

Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. 

 

Penyusunan RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-2025 adalah untuk 

menyediakan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka  Panjang  Kota 

Bontang Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan 

pembangunan yang menjadi acuan dan dasar hukum bagi pembangunan 

jangka panjang daerah dalam 20 tahun mendatang yang diharapkan dapat 

menjamin terjadinya keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang 

berkelanjutan dalam jangka panjang sesuai dengan kondisi dan karakteristik 

daerah dalam mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati 

bersama. 

 

Adapun tujuan penyusunan RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-2025 adalah : 

 Mewujudkan secara nyata Kota Bontang sebagai daerah otonom yang 

mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa 

sendiri dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan tetap 

menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. 



 

 

 

 

 Sebagai arahan dan acuan bagi para calon Kepala Daerah dalam 

menyusun program kerja yang akan disampaikan pada masa pemilihan 

kepala daerah. 

 Untuk mensinergikan perencanaan pembangunan Kota Bontang 20 (dua 

puluh) tahun ke  depan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dengan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 

dan Nasional yaitu untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman, 

bertaqwa, berakhlak mulia, beradab, demokratis, berkeadilan sosial, 

melindungi hak asasi manusia, dalam tatanan masyarakat yang mandiri, 

bebas, maju dan sejahtera lahir batin. 

 Untuk mendukung koordinasi dan saling melengkapi antar pelaku 

pembangunan Kota Bontang, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, 

dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah 

dan pusat, menjamin penggunaan sumber daya Kota Bontang secara 

efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan 

berkelanjutan, serta menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang 

dilaksanakan di Kota Bontang. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 : Cukup jelas. 

Pasal 2 : Cukup jelas. 

Pasal 3 : Cukup jelas. 

Pasal 4 : Cukup jelas. 

Pasal 5 : Cukup jelas. 

Pasal 6 : Cukup jelas. 

Pasal 7 : Cukup jelas. 
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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-

Nya jualah maka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) 

Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur ini dapat diselesaikan sebagaimana yang 

diharapkan, dan dokumen ini merupakan laporan akhir dalam tahap Studi 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bontang. 

 
Secara Sistematis, Laporan ini terdiri dari: BAB I. PENDAHULUAN; BAB II. 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;  BAB III.  ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS; 

BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH; BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 

JANGKA PANJANG DAERAH; BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN. 

 
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, 

khususnya kepada Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian 

Bogor (PKSPL-IPB) atas partisipasi dan kerjasamanya dalam penyusunan dokumen 

ini.  Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam perumusan pembangunan jangka 

panjang Kota Bontang. 

 

 

 

 Bontang,  24 Oktober   2011 

 

 

 

 

Pemerintah Kota Bontang 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 PENGERTIAN 

 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap pemerintahan daerah baik provinsi 

maupun kabupaten/kota diwajibkan menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah 

sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. 

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud meliputi Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD) untuk periode 5 (lima) 

Tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. 

 

Sejalan dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 

2025 dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008,  

maka dipandang perlu untuk segera menyusun RPJPD Kota Bontang 2005 – 2025.  

 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bontang 2005-2025 

merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang memuat visi, 

misi dan arah pembangunan Kota Bontang untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan. 

Dalam penyusunannya, RPJPD Kota Bontang 2005-2025 mengacu pada RPJPD 

Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 yang telah ditetapkan sebagai sebagai 

Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008. 

 

RPJPD Kota Bontang ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang berdimensi waktu lima 

tahunan yang diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis setiap Satuan Kerja 

Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) yang berdimensi tahunan. Dalam penyusunannya, RPJP 

Daerah Kota Bontang 2005-2025 dilakukan secara komprehensif, terpadu dan 

menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif 

dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi stakeholder.  

 

 

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Secara umum maksud Penyusunan RPJP Daerah Kota Bontang Tahun 2005 – 2025 

adalah untuk menyediakan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka  Panjang 

Daerah (RPJPD)  Kota Bontang Tahun 2005 – 2025 yang memuat visi, misi dan arah 

kebijakan pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Dokumen tersebut 

selanjutnya menjadi acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka panjang 

daerah yang diharapkan dapat menjamin terjadinya keterpaduan dan kesinambungan 

pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang sesuai dengan kondisi dan 

karakteristik daerah dalam mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan yang 

disepakati bersama. 
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Adapun tujuan penyusunan RPJP Daerah Kota Bontang Tahun 2005 – 2025 adalah: 

 Mewujudkan secara nyata Kota Bontang sebagai daerah otonom yang mampu 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri 

dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan tetap menjalin persatuan 

dan kesatuan bangsa. 

 Sebagai arahan dan acuan bagi para calon Kepala Daerah dalam menyusun 

program kerja yang akan disampaikan pada masa pemilihan kepala daerah. 

 Untuk mensinergikan perencanaan pembangunan Kota Bontang 20 (dua puluh) 

tahun ke depan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

dengan perencanaan pembangunan provinsi Kalimantan Timur dan Nasional 

yaitu untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman, bertaqwa, 

berakhlak mulia, beradab, demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi 

manusia, dalam tatanan masyarakat yang mandiri, bebas, maju dan sejahtera 

lahir batin. 

 Untuk mendukung koordinasi dan saling melengkapi antar pelaku pembangunan 

Kota Bontang, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar 

daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah dan pusat, menjamin 

penggunaan sumber daya Kota Bontang secara efektif, efisien, berkeadilan, adil, 

transparan, akuntabel, partisipatif, keadilan sosial dan berkelanjutan, serta 

menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang dilaksanakan di Kota 

Bontang. 

 

1.3  LANDASAN HUKUM  

 

Penyusunan RPJP Daerah Kota Bontang 2005 - 2025 didasarkan pada Pancasila 

sebagai Landasan Idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan 

Konstitusional dan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan 

perencanaan sebagai landasan operasional, yaitu:  

 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; 

 Undang-undang No.47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, 

Kabupaten Malinau, KabupatenKutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 

Bontang. 

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana diubah beberapa kali yang 
terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);  

 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828) 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor  8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tahapan 
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

 Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 
Tahun 2005-2025. 

 

1.4  HUBUNGAN RPJP DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA 

 

RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan satu 

dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan 

pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Sebagai 

suatu dokumen perencanaan yang penting, sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, 

dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan 

dokumen RPJPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review 

berkala atas implementasinya. Karena dokumen RPJPD merupakan dokumen 

rencana yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan 

skala yang lebih rendah seperti RTRWD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD, maka 

kualitas penyusunan RPJPD dari segi analisis kecenderungan dan perspektif masa 

depan, pemahaman atas isu strategis yang mungkin dihadapi di masa depan.  

Kejelasan visi, misi, tujuan, arah dan strategi kebijakan pembangunan 20 tahun ke 

depan akan turut menentukan kualitas rencana daerah di bawahnya. Secara   

diagramatik,  kedudukan  rencana  pembangunan  daerah  dapat  dilihat pada 

Gambar    1-1. 
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Gambar 1-1. 

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dalam Perencanaan 

Pembangunan Daerah menurut UU No. 25 tahun 2004 

 

Dalam konteks ini, RPJPD dapat dilihat sebagai dokumen rencana yang 

dipergunakan untuk mengeksplorasi kemungkinan perkembangan, kecenderungan 

dan perubahan dari berbagai faktor eksternal dan internal di masa depan; 

memperkirakan pengaruhnya terhadap pengembangan daerah masa depan; 

mencoba memproyeksikan arah perjalanan pembangunan daerah hingga 20 (dua 

puluh) tahun ke depan untuk mengantisipasi tantangan dan peluang yang akan 

dihadapi dan; merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah untuk 

memanfaatkan peluang seoptimal mungkin dan mengatasi kendala dan 

ketidakpastian seefektif mungkin. 

 

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional 

menyebutkan bahwa, penyusunan rencana yang dikehendaki memadukan 

pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down 

process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi 

kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; 

konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of 

ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan 

legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting 

untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi 

implementasinya. 

 

Keberhasilan RPJPD terletak pada kemampuannya untuk mengorganisasikan 

segenap stakeholder (stakeholder) untuk bersama-sama merumuskan dan 

menyepakati arah perjalanan (road map) pembangunan daerah masa depan yang 

perlu ditempuh.  Untuk itu dokumen RPJPD Kota Bontang ini disusun untuk dapat 

diimplementasikan melalui pembangunan komitmen dan kesepakatan dari segenap 

stakeholder untuk mencapai tujuan RPJPD. 
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1. Hubungan RPJPD Kota Bontang dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur  

RPJPD Kalimantan Timur menjadi dasar bagi penyusunan RPJPD Kota Bontang  

terutama untuk sinkronisasi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan 

pembangunan Kota Bontang, serta strategi dan arah kebijakan yang bersifat 

lintas kabupaten/kota. 

 

2. Hubungan RPJPD Kota Bontang dan RPJMD Kota Bontang 

RPJPD Kota Bontang sebagai pedoman dalam penyusunan visi, misi dan 

program calon Kepala Daerah, serta menjadi acuan bagi Kepala Daerah terpilih 

dalam menyusun strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan RPJMD. 

RPJPD Kota Bontang juga menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, dan pelayanan masyarakat Kota Bontang yang dilaksanakan oleh 

aparatur pemerintah, swasta, dan segenap warga masyarakat menuju pada 

pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung 

jawab. 

 

3. Hubungan RPJPD dan RTRW Kota Bontang 

 

 RPJP Daerah Kota Bontang memuat arah kebijakan pembangunan yang akan 

dilaksanakan dalam wilayah administrasi Kota Bontang dengan memanfaatkan 

seluruh ruang daratan, lautan dan udara. RTRW Kota Bontang memuat rencana 

penataan, pemanfaatan dan pengendalian  ruang wilayah sesuai dengan arah 

kebijakan RPJP daerah Kota Bontang. Dengan demikian RPJPD Kota Bontang 

tidak dapat dipisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang. 

Secara diagramatik, hubungan antara RPJPD Kota Bontang dan RTRW Kota 

Bontang disajikan pada Gambar 1-2 berikut ini.  

 

Gambar 1 - 2. 

Hubungan Antara RPJPD Kota Bontang dan RTRW Kota Bontang  

(Departemen PU, 2009) 
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4. Hubungan RPJPD Kota Bontang dengan RPJPD dan RTRW Kabupaten 

Kutai Kartanegara dan Kutai Timur 

RPJP Daerah Kota Bontang memuat arah kebijakan pembangunan dalam 

wilayah administrasi Kota Bontang dengan memanfaatkan seluruh ruang daratan, 

lautan dan udara. Penyusunan rencana tersebut perlu dilakukan secara 

terintegrasi dengan daerah di sekitarnya. 

 

Perencanaan pemanfaatan ruang dan pembangunan jangka panjang Kabupaten 

Kutai Kartanegara pada wilayah perbatasannya dengan Kota Bontang akan 

ditetapkan sebagai Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP). 

Hal ini terkait dengan perencanaan pembangunan Bandara Umum Kota Bontang 

yang secara langsung akan membuka akses bagi kedua daerah tersebut.  

 

Untuk mendorong pembangunan perekonomian wilayah Bontang dan Kutai 

Timur secara terintegrasi maka pemerintah Kota Bontang dan Kutai Timur akan 

membangun terminal tipe B di simpang tiga Sangatta - Bontang untuk melayani 

angkutan antar kota dalam provinsi serta pembangunan chek dam untuk 

pengendalian banjir. Selain itu akan dibangun jalan penghubung dari jalan 

nasional Bontang – Samarinda (di desa Santan/Kutai Timur) ke arah Kawasan 

Industri Baru di Bontang Lestari.  

Dengan demikian, perencanaan pemanfaatan ruang dan pembangunan jangka 

panjang Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang 

telah terintegrasi satu dengan lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan 

masyarakat.  

 

1.5  TATA URUT 

 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 - 2025 

disusun dalam sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Memuat dasar penyusunan RPJPD Kota Bontang, maksud dan tujuan serta sasaran 

penyusunan RPJPD Kota Bontang, landasan hukum, hubungan RPJPD Kota 

Bontang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  

Gambaran Umum Kondisi Daerah menjelaskan berbagai informasi yang menyangkut  

Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan 

Umum dan Aspek Daya Saing. 

 

BAB III ISU-ISU STRATEGIS  

Bab ini menyampaikan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi 

Pemerintah Kota Bontang serta Isu-isu strategis yang dapat memberi 

manfaat/pengaruh di masa mendatang.  

 

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH 

Visi daerah memuat tentang apa yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan 

pembangunan jangka panjang daerah. Misi dalam hal ini dibuat sebagai rumusan 

tentang bagaimana visi diwujudkan  dan di sisi lain sebagai komitmen terhadap 

seluruh stakeholder utama pelaku pembangunan daerah. 
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BAB V SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 

DAERAH 

Bagian ini menguraikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan skenario 

pembangunan jangka panjang daerah terutama skenario pembangunan ekonomi dan 

skenario pembangunan wilayah. Hal lain yang dijelaskan pada bab ini adalah tahapan 

dan prioritas pembangunan jangka panjang pada Tahapan 5 (lima) Tahun Pertama, 

Tahapan 5 (lima) Tahun Kedua, Tahapan 5 (lima) Tahun Ketiga, dan Tahapan 5 

(lima) Tahun Keempat.  

 

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN 

Bagian ini menguraikan langkah-langkah pelaksanaan dari Visi, Misi dan Arah 

Kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-

2025.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

 

2.1 ASPEK  GEOGRAFI DAN TOPOGRAFI 

2.1.1 Aspek Geografi 

Luas dan batas wilayah, Kota Bontang dengan luas wilayah 49.757ha yang 

didominasi oleh lautan, yaitu seluas 34.977 ha (70,30%) sedangkan wilayah 

daratannya seluas 14.780ha (29,70%). Secara administratif Kota Bontang terbagi 

menjadi 3 kecamatan dan 15 kelurahan.Luas masing-masing kecamatan yaitu 

Kecamatan Bontang Selatan seluas 10.440 ha, Kecamatan Bontang Utara seluas 

2.620ha, dan Bontang Barat seluas 1.720ha.Kelurahan terluas yaitu Bontang Lestari 

(8.092 ha).Adapun gambaran luas wilayah administrasi masing-masing kelurahan 

dapat disajikan sebagai berikut : 

Gambar 2.1. 

Luas Wilayah Administrasi Kelurahan (ha) di Kota Bontang 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Batas wilayah administratif Kota Bontang sebelah Barat adalah Kecamatan Teluk 

Pandan Kabupaten Kutai Timur, sebelah Timur dibatasi olehSelat Makassar, sebelah 

Selatan dengan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebelah 

Utara denganKecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. 

 

Letak dan kondisi geografis, Kota Bontang memiliki posisi astronomi di antara 117023’ 

– 117038’ Bujur Timur dan antara0001’ – 0012’ Lintang Utara.Wilayah pantai yang 

panjangnya 24,4 km memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan 

Selat Makassar yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) dan 

Internasional. 

 

Letak geografis wilayah Kota Bontang yang cukup menguntungkan tersebut 

merupakan potensi yang sangat mendukung bagi berkembangnya interaksi wilayah 

Kota Bontang dengan wilayah luar, baik dalam skala nasional, regional maupun 

internasional. 

 



 

9 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Peta Administrasi Kota Bontang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan maka pertumbuhan ekonomi 

daerah perlu mendapat perhatian yang serius. Pertumbuhan perekonomian baik skala 

besar maupun skala kecil diharapkan akan memberikan dampak terhadap 

pendapatan daerah yang menjadi sumber pembiayaan untuk pelaksanaan 

pembangunan. 

 

Sampai dengan tahun 2010, perekonomian Kota Bontang masih tergantung pada 

sektor migas.Keberadaan sektor-sektor ekonomi lainnya masih sangat kecil 

kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, kondisi 

industri migas yang tetap stabil akan mampu menjamin kestabilan perekonomian di 

daerah ini. 

 

Pemerintah Kota Bontang pun menyadari bahwa keberadaan migas terbatas dan 

suatu saat akan habis. Secara perlahan-lahan sektor-sektor ekonomi lainnya perlu 

dikembangkan agar ketergantungan terhadap sektor migas dapat dikurangi untuk 

menjamin kondisi perekonomian yang stabil pasca migas. 

 

Untuk menekan ketergantungan tersebut, pemerintah Kota Bontang berusaha 

mengembangkan industri rumah tangga serta perdagangan dan jasa.Hal ini penting 

artinya untuk membuka dan memanfaatkan potensi sumber daya daerah agar mampu 

mendorong pertumbuhan perekonomian Kota Bontang. 

 

Morfologi wilayah Kota Bontang berupa permukaan tanah yang datar, landai, berbukit 
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dan bergelombang.Secara topografi kawasan Kota Bontang memiliki ketinggian 

antara 0-120 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan lereng yang bervariasi 

dari pantai Timur dan Selatan hingga bagian Barat.  Kemiringan lahan di Kota 

Bontang dengan kemiringan 0-2% (datar) mempunyai luasan 7.211 ha atau 48,79%.  

Kemiringan lahan bergelombang (3-15%) seluas 4.001 ha atau 27,07%.  Proporsi 

luas lahan dengan kemiringan yang curam (16-40%) hampir sama dengan yang 

bergelombang yaitu 24,14% atau 3.568 ha. 

Tabel 2.1. 

Luas Kemiringan Lahan (rata-rata) Kota Bontang 

Kemiringan Luas (Ha) % 

[1] [2] [3] 

Datar (0-2%) 7.211 48,79 

Bergelombang (3-15%) 4.001 27,07 

Curam (16-40%) 3.568 24,14 

Sangat Curam (>40%) 0,00 0,00 

Jumlah 14.780 100,00 

Sumber :Bappeda,  2008 
 

Kondisi Geologi, Kota Bontang termasuk dalam sub bagian cekungan Kutai dengan 

batas fisik di sebelah Timur Selat Makassar, sebelah Selatan Sungai Santan, sebelah 

perbukitan sebelah Timur Gunung Lobang Batik dan sebelah Utara Sungai Temputuk.  

Dari aspek litologi, formasi batuan di Kota Bontang terdiri dari enam formasi batuan, 

yaitu: 

a. Endapan Alluvium, yang tersusun oleh kerakal, kerikil, lempung dan lumpur 

sebagai endapan sungai, rawa, pantai dan delta. 

b. Formasi Kampungbaru, yang  tersusun atas batu pasir kuarsa dengan sisipan 

lempung, lanau dan serpih dengan sifat lunak dan mudah hancur. Formasi ini 

memiliki aquifer potensial di daerah Bontang dengan jenis batuan yang bertindak 

sebagai aquifer berupa kerikil, pasir kuarsa yang bersifat lepas, batu pasir dan 

pasir lempung. 

c. Formasi Balikpapan, yang terdiri atas perselingan batu pasir kuarsa, batu 

lempung lanauan dan serpih dengan sisipan napal, batu gamping dan batubara. 

Formasi Balikpapan merupakan formasi terbesar di kawasan Pesisir Bontang 

dengan arah utara-selatan. 

d. Formasi Pulau Balang, merupakan perselingan batupasir kuarsa, batu pasir dan 

batu lempung dengan sisipan batubara. 

e. Formasi Bebulu, yaitu formasi batuan terkecil di kawasan Pesisir Bontang yang 

tersusun atas batu gamping dengan sisipan lempung lanauan dan sedikit napal. 

f. Formasi Pamaluan. Tersusun atas batulempung dan serpih dengan sedikit napal, 

batupasir dan batugamping. 

 

Jenis tanah didominasi oleh podsolik merah kuning, aluvial dan kompleks 

latosol.Jenis tanah ini memiliki lapisan kuning (top soil) yang tipis, peka erosi dan 

miskin unsur hara.Untuk pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan dibutuhkan 

pengolahan awal berupa perbaikan tanah (soil stabilization) dan pengamanan hutan 

sehingga kestabilan tanah dan persediaan air tanah tetap terjaga. 

 

Kondisi hidrologi di Kota Bontang yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan 

bagian dari Sub DAS Santan Ilir. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah ini adalah 



 

11 

Sungai Guntung, Sungai Bontang, Sungai Busuk, Sungai Nyerakat Kanan dan Sungai 

Nyerakat Kiri yang semuanya bermuara di Selat Makassar. Sungai-sungai tersebut 

juga mengalirkan air yang berasal dari mata air, terutama air yang keluar dari batuan 

pasir halus, pasir kasar dan lempung pasiran yang berasal dari formasi Balikpapan. 

 

Secara klimatologi, Kota Bontang memiliki iklim tropis yang sama dengan wilayah 

lainnya di Indonesia pada umumnya.  Wilayah Kota Bontang  termasuk daerah 

khatulistiwa dan dipengaruhi iklim tropis basah dengan ciri-ciri khas hujan terjadi di 

sepanjang tahun dengan suhu rata-rata 24-33C.  Oleh karena itu, hampir tidak 

memiliki  perbedaan pergantian musim hujan dan kemarau.  Angin musim Barat pada 

umumnya terjadi  pada bulan November-April dan musim angin timur terjadi pada 

bulan Mei-Oktober.Curah hujan dipengaruhi oleh bertiupnya angin muson barat yang 

basah pada bulan Desember-Februari yang menyebabkan hujan, sedangkan pada 

bulan Juni-September bertiup angin muson timur yang menyebabkan terjadinya 

kemarau.Pada bulan Maret-Mei dan September-Nopember merupakan bulan-bulan 

peralihan. Pada bulan-bulan peralihan terjadi cuaca yang sama yaitu adanya arus 

angin konveksi yang memungkinkan hujan walaupun pada saat musim kemarau.  

Curah hujan selama tahun 2009 (Tabel 2.2) sangat beragam, dimana curah hujan  

tertinggi terjadi pada bulan Maret (curah hujan 425 mm dan 20 hari hujan), terendah 

pada bulan September (curah hujan 9 mm dengan 4 hari hujan). Sedangkan rata-rata 

curah hujan dan hari hujan pada tahun 2008 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 

2009. 

Tabel 2.2. 

Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Tahun 2007-2009 Kota Bontang 

Bulan 
2007 2008 2009 

mm Hari Hujan Mm Hari Hujan mm Hari Hujan 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

Januari 132,00 20 146 23 171 17 

Februari 110,00 13 122 15 260 16 

Maret 91,00 9 101 10 425 20 

April 142,00 21 149 21 222 17 

Mei 165,00 23 175 16 173 16 

Juni 238,00 24 264 17 106 12 

Juli 219,00 19 226 26 184 10 

Agustus 165,00 15 178 18 61 10 

September 113,00 14 117 13 9 4 

Oktober 163,00 16 178 19 91 10 

Nopember 319,00 22 441 23 270 16 

Desember 371,00 23 402 22 162 14 

Rata-rata 185,67 18 208,25 19 177,83 14 

Sumber : Bontang Dalam Angka, 2010 

 

Kota Bontang diapit oleh hutan lindung di sebelah Barat dan Selatan, Taman 

Nasional Kutai di sebelah Utara, dan Selat Makasar di sebelah Timur.Berdasarkan 

hasil pemetaan tahun 2009 menunjukkan hampir seluruh luas daratan telah 
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dimanfaatkan baik untuk kegiatan budidaya, kawasan ruang terbuka hijau maupun 

untuk kawasan lindung lainnya.  Menurut data tahun 2009, dari luas daratan Kota 

Bontang sekitar 14.780 ha penggunaan tanah terbesar masih berupa semak belukar 

sebesar 6.870,98 ha (46,49%).  Penggunaan lainnya terdiri dari hutansejenis seluas 

2.764,48 ha (18,70%), bakau seluas 1.115,51 ha (7,55%), tambak seluas 328,18 ha 

(2,19), pekarangan seluas 980,64 ha (6,63%), rumah/bangunan gedung seluas, 

1.355,56 ha (9,170) dan fasilitas umum seluas 562,43 ha (3,13%).Adapun jenis 

penggunaan penggunaan lahan secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.3 

Tabel Penggunaan Tanah di Kota Bontang 

No Jenis Penggunaan Tanah 
Luas 

Hektar % 

[1] [2] [3] [4] 

1 Permukiman   

 a. Rumah/Bangunan Gedung 1.355,56 9,17 

 b. Pekarangan  980,64 6,63 

 c. Fasilitas Sosial 29,76 0,20 

 d. Fasilitas Umum 462,43 3,13 

 e. Permukiman Atas Air 53,94 0,36 

 f. Jasa  69,52 0,47 

2 Tambak 323,18 2,19 

3 Kawasan Industri/Pabrik   

 a. PT. Pupuk Kaltim 192,46 1,30 

 b. PT. Badak NGL 278,07 1,88 

4 Rawa 53,54 0,36 

5 Danau/Waduk/Situ 15,11 0,10 

6 Hutan Kota 196,98 1,33 

7 Hutan Sejenis 2.764,48 18,70 

8 Bakau 1.115,51 7,55 

9 Belukar 6.870,98 46,49 

10 Tanah Terbuka 17,83 0,12 

 
Jumlah 14.780,00 100,00 

Sumber :Naskah Akademik RTRW, Bappeda 2009 

 

Kota Bontang merupakan kota pesisir yang terlihat dari luasan wilayah lautnya yang 

dominan sekitar 70,30%. Namun demikian dengan melihat karakteristik fisik laut dan 

banyaknya kegiatan yang sudah ada di wilayah tersebut menjadikan potensi 

pengembangan wilayah laut sangat sempit. Potensi untuk kegiatan perikanan sekitar 

9.384 ha atau sekitar 26,83% dari luas wilayah laut Kota Bontang, sedangkan 

pengunaan lahan terbesar di wilayah laut Kota Bontang adalah untuk alur pelayaran, 

baik alur pelayaran swasta, rakyat maupun alur pelayaran nasional. 

 

 

 

Tabel 2.4. 

Penggunaan Lahan Wilayah Laut Kota Bontang 

No Penggunaan 
Luas 

(Ha) 
% 
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[1] [2] [3] [4] 

A Flat     

 - Gosong karang 940 2,69 

 - Pasir 158 0,45 

 - Pasir lumpur 100 0,29 

B Terumbu karang        2.799  8,00 

C Alur pelayaran     

 - PT. Badak NGL 1.311 3,75 

 - PT.PKT 3.464 9,90 

D Area efektif utk kegiatan perikanan       9.384  26,83 

E Penggunaan lain (alur rakyat, alur Tanjung Laut, & kegiatan lainnya) 

 

 

 

16.821,0 48,092 

 Luas Total Wilayah Laut 34.977,00 100,00 

Sumber : RTRW Kota Bontang 2011-2030 

2.1.2 Aspek Demografi 

Secara Demografi, berdasarkan data statistik Kota Bontang penduduk Kota Bontang 

periode tahun 2006-2010 mengalami penambahan jumlah pendudukdalam lima tahun 

terakhir. Pada tahun 2006 adalah 125.187 jiwa, sedangkan pada tahun 2010 sebesar 

143.683 jiwa, yang terdiri dari 75.422 penduduk laki-laki dan 68.261 penduduk 

perempuan. Hal ini dapat terlihat pada tabel di bawah ini 

Tabel  2.5 

Jumlah Penduduk Kota BontangTahun 2006-2010 

Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah 

[1] [2] [3] [4] 

2006 63.942 61.245 125.187 

2007 66.847 62.853 129.700 

2008 69.427 64.085 133.512 

2009 69.248 68.101 137.349 

2010*) 75.422 68.261 143.683 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010 

*) angka sementara hasil Sensus Penduduk 2010 

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dapat digunakan untuk 

menghitung rasio ketergantungan yang menyatakan besarnya tanggungan kelompok 

produktif.Angka ketergantungan ini menunjukkan jumlah penduduk yang aktif secara 

ekonomi. Pada tahun 2009 jumlah penduduk usia produktif (15–65 tahun) sebanyak 

90.888 jiwa dan penduduk tidak produktif (umur 0-14 tahun dan diatas 65 tahun) 

sebanyak 46.459 jiwa. Dengan demikian, rasio ketergantungan sebesar 51,12 yang 

berarti setiap 100 penduduk produktif pada tahun 2009 menanggung 51 penduduk 

yang tidak produktif. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

 

 

 

Tabel 2.6 

Jumlah Penduduk Kota Bontang Berdasarkan Kelompok Umur 

di Kota Bontang Tahun 2005-2009 

Kelompok Umur 2005 2006 2007 2008 2009 
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Tidak/ Belum Tamat 
SD; 17,46

SD/MI/SR; 22,28

SLTP/MTs; 18,96

SLTA; 33,23

Akademi/ 
Universitas; 8,16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

0-4 14.763 15.695 15.248 15.988 14.382 

5-9 13.473 15.081 12.468 14.123 15.400 

10-14 11.379 13.059 12.705 12.695 15.329 

15-19 11.143 9.565 13.535 12.275 12.492 

20-24 9.931 9.087 12.102 10.555 11.622 

25-29 12.673 13.239 11.292 13.672 10.939 

30-34 10.328 12.200 10.040 11.156 11.621 

35-39 11.968 12.079 11.517 10.539 12.832 

40-44 10.801 9.934 10.912 9.974 11.820 

45-49 7.244 6.255 7.337 10.624 9.240 

50-54 3.798 4.350 5.312 6.534 4.793 

55-59 1.986 1.594 3.656 2.544 3.508 

60 - 64 743 1.287 1.648 1.218 2.021 

65 - 69 365 429 839 648 675 

70 - 74 358 307 616 601 269 

75+ 129 306 473 366 404 

JUMLAH 121.082 125.187 129.700 133.512 137.349 

Sumber : Bontang Dalam Angka, 2010 
  

Komposisi penduduk Kota Bontang ditinjau dari jenjang pendidikan tertinggi yang 

ditamatkan tahun 2009 (umur 10 tahun keatas) yaitu tidak/belum tamat SD (17,46%); 

tamat SD/sederajat (22,28%); tamat SLTP/sederajat (18,96%); SLTA/sederajat 

(33,23%) dan tamat akademi/universitas (8,16%). Gambaran penduduk Bontang 

ditinjau dari jenjang pendidikan tertinggi dapat dilihat pada diagram berikut ini. 

Gambar 2.3 

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun keatas menurut 

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkembangan persentase pendudukusia 15 tahun keatas yang bekerja menurut 

lapangan usaha utama di Kota Bontang selama periode 2006-2010 sebagaimana 

tabel 2.7. 

Tabel  2.7 

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja  

Menurut Lapangan Usaha Utama Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Lapangan Usaha Utama 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
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No Lapangan Usaha Utama 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. 
Pertanian, Perkebunan, Perburuan, Kehutanan 
dan Perikanan 

7,87 9,81 6,46 9,87  

2. Pertambangan dan Penggalian 8,03 6,20 7,48 7,72  

3. Industri Pengolahan 19,51 13,12 14,38 12,64  

4. Listrik, Gas dan Air 0,68 0,27 1,11 1,07  

5. Konstruksi 0,41 9,37 9,56 6,93  

6. Perdagangan, Rumah Makan & JasaAkomodasi 25,50 21,59 24,41 23,84  

7. Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi 6,84 355 3,31 4,13  

8. 
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha 
Persewaan, dan Jasa Perusahaan 
 

10,96 7,99 6,45 5,47  

9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Budaya 19,85 25,52 22,49 24,87  

10. Lainnya 0,34 2,56 4,35 3,47  

Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00  

Sumber: Bontang Dalam Angka BPS Kota Bontang 

Berdasarkan komposisi penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut 

lapangan usaha utama tahun 2009 maka Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Budaya 

menempati urutan pertama. Besaran tersebut disusul oleh sektor Perdagangan, 

Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi dan diurutan ketiga adalah Industri Pengolahan. 

 

2.2 ASPEK  KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran 

dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi 

kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan sosial, pemerataan 

ekonomi, seni budaya dan olahraga. 

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat 

selama periode 2006-2010 adalah sebagai berikut : 

 

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota Bontang selama periode tahun 

2006-2010 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per 

kapita, dan angka kriminalitas yang tertangani. Perkembangan kinerja pembangunan 

pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Pertumbuhan PDRB 

Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian 

secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat 

pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah.PDRB Kota Bontang dibedakan menjadi 

dua yaitu dengan migas dan tanpa migas. 

a. Dengan Migas 

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bontang Atas Dasar Harga (ADH)berlaku 

dengan Migas selama periode 2006-2010 berfluktuatif. Pertumbuhan PDRB 

yang tertinggi pada tahun 2008 yaitu sebesar 38,77% dan yang terendah pada 

tahun 2009 yang mengalami perlambatan sebesar 32,26%. Rata-rata laju 

pertumbuhan selama periode ini sebesar 4,46%. Sedangkan laju pertumbuhan 

PDRB ADH konstan selama tahun 2006-2010 mengalami perlambatan dengan 

rata-rata per tahun sebesar 2,64%. 
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Kontribusi sektor usaha terbesar terhadap PDRB Kota Bontang adalah Sektor 

Usaha Industri Pengolahan diikuti Sektor Usaha Bangunan kemudian disusul 

oleh Sektor Usaha Perdagangan, Hotel dan Restoran.Enam sektor lainnya 

hanya memberi kontribusi dibawah 1%. Untuk selengkapnya nilai PDRB dan 

kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB Kota Bontang ditahun 2006-

2010 dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel  2.8 

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku  

Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Sektor 
2006 2007 2008 2009 2010 

Juta Rp % Juta Rp % Juta Rp % Juta Rp % Juta Rp % 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 

1. Pertanian 40.757,79 0,08 42.289,58 0,08 43.616,42 0,06 43.412,21 0,09 44.115,17 0,08 

2. 
Pertambangan  dan 
Penggalian 

64.651,74 0,13 68.063,66 0,13 70.944,28 0,09 71.370,49 0,14 73.196,83 0,14 

3. Industri  Pengolahan 48.998.097,09 96,33 51.840.139,89 96,29 72.565.333,40 97,12 48.215.127,27 95,26 50.186.927,28 94,99 

4. Listrik,  Gas  dan  Air Bersih 22.911,38 0,05 26.087,30 0,05 27.726,77 0,04 31.003,20 0,06 35.471,50 0,07 

5. Bangunan 914.756,46 1,80 993.964,52 1,84 1.059.143,97 1,42 1.161.455,50 2,29 1.255.634,18 2,38 

6. 
Perdagangan,  Hotel dan  
Restoran 

484.736,00 0,95 503.149,36 0,93 540.896,74 0,72 634.454,02 1,25 727.610,19 1,38 

7. 
Pengangkutan  dan 
Komunikasi 

111.179,91 0,22 118.716,51 0,22 127.677,95 0,17 138.307,76 0,27 149.454,37 0,28 

8. 
Keuangan,  Sewa  dan Jasa  
Perusahaan 

123.911,73 0,24 140.486,90 0,26 166.188,86 0,22 183.387,48 0,36 212.885,65 0,40 

9. Jasa 104.147,04 0,20 109.672,20 0,20 114.843,73 0,15 133.246,42 0,26 148.069,93 0,28 

PDRB Dengan Migas 50.865.149,13 100,00 53.842.569,90 100,00 74.716.372,12 100,00 50.611.764,36 100,00 52.833.365,10 100,00 

PDRB Tanpa migas 4.673.365,13  5.410.716,47  6.436.823,73  7.094.542,40  8.227.756,56  

Sumber:  PDRB BPS Kota Bontang, 2011  

Tabel  2.9 

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan 

Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Sektor 
2006 2007 2008 2009 2010 

Juta Rp % Juta Rp % Juta Rp % Juta Rp % Juta Rp % 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 

1. Pertanian 27.120,96 0,11 27.750,85 0,11 28.266,84 0,12 27.896,41 0,12 28.028,63 0,12 

2. 
Pertambangan  dan 
Penggalian 

55.245,39 0,22 55.233,91 0,23 55.429,48 0,23 53.791,13 0,23 53.103,78 0,23 

3. Industri  Pengolahan 23.830.231,76 93,83 22.676.385,76 93,26 22.808.665,43 93,02 21.955.567,10 92,50 20.999.179,00 91,83 

4. Listrik,  Gas  dan  Air Bersih 10.671,26 0,04 11.703,60 0,05 12.062,77 0,05 13.249,15 0,06 14.809,83 0,06 

5. Bangunan 815.504,90 3,21 862.467,79 3,55 901.556,56 3,68 943.918,01 3,98 987.484,09 4,32 

6. 
Perdagangan,  Hotel dan  
Restoran 

388.714,42 1,53 397.083,43 1,63 417.100,42 1,70 434.001,62 1,81 455.697,75 1,99 

7. 
Pengangkutan  dan 
Komunikasi 

91.700,27 0,36 95.584,82 0,39 99.490,41 0,41 104.594,53 0,44 109.434,17 0,48 

8. 
Keuangan,  Sewa  dan Jasa  
Perusahaan 

97.290,68 0,38 104.731,63 0,43 110.023,01 0,45 115.094,34 0,48 124.872,06 0,55 

9. Jasa 81.753,76 0,32 84.506,04 0,35 86.797,30 0,35 91.086,41 0,38 95.713,87 0,42 

PDRB Dengan Migas 25.398.233,39 100,00 24.315.447,82 100,00 24.519.392,22 100,00 23.740.598,70 100,00 22.868.323,18 100.00 

PDRB Tanpa migas 2.334.304,47  2,521,488,08  2.699.898,57  2.770.374,25  2.963.492,83  

Sumber:  PDRB BPS Kota Bontang, 2011  

b. Tanpa Migas 

Pertumbuhan PDRB tanpa migas Atas DasarHarga (ADH)Berlaku selama 

periode 2006-2010 mengalami pertumbuhan dengan rata-rata per tahun 

sebesar 14,98%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 

18,96% dan yang terendah terjadi pada tahun 2006 mengalami pertumbuhan 

sebesar 13,97%. Sedangkan ADH Konstan rata-rata pertumbuhan selama lima 
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tahun terakhir ini tumbuh sebesar 5,55%. Dengan pertumbuhan tertinggi terjadi 

pada tahun 2007 sebesar 7,42% dan yang terendah terjadi pada tahun 2009 

yang mengalami pertumbuhan sebesar 2,54%. 

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang 

menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi untuk menilai sampai seberapa 

jauh keberhasilan pembangunan disuatu wilayah dalam periode tertentu. Laju 

pertumbuhan ekonomi di Kota Bontang selama periode 2006-2010 dapat dilihat 

pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 2.4 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2006-2010 

 
 

Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas tahun 2010mengalami perlambatan 

sebesar 3,67%. Dalam lima tahun terakhir mengalami perlambatan rata-rata 

2,64% per tahun. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas selama 

lima tahun rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 5,55% per tahun. 

 

2. Laju Inflasi 

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan 

harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan 

daya beli masyarakat.Data laju inflasi Kota Bontang merupakan hasil pendekatan 

dari nilai inflasi Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. 

Inflasi selama periode 2006-2010 berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan per 

tahun sebesar 7,45% Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 12,00%. 

Rata-rata inflasi Kota Bontang masih dibawah rata-rata inflasi Provinsi Kalimantan 

Timur yang besarnya 7,80%. 

 

 

 

 

Gambar 2.5 

Laju Inflasi  KotaBontang Tahun 2006-2010 
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3. PDRB Perkapita 

Salah satu gambaran secara makro dari tingkat kesejahteraan masyarakat suatu 

daerah adalah PDRB perkapita.Pendapatan ini tidak semuanya diterima oleh 

masyarakat Kota Bontang, tetapi mengalir kepada pemilik modal (daerah/negara 

dan perorangan) yang merupakan pengembalian investasi modal dan pajak tidak 

langsung. 

 

Perkembangan PDRB per kapita Kota Bontang berfluktuasi dari tahun ke tahun, 

karena di pengaruhi oleh produksi pada sub sektor industri migas. Sebagaimana 

diketahui bahwa sub sektor industri gas alam cair sangat berpengaruh terhadap 

pembentukan PDRB Kota Bontang. Berikut ini Gambaran nilai PDRB per kapita 

Kota Bontang tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel  berikut ini. 

Tabel  2.10 

Pendapatan PDRB Per Kapita Kota Bontang  

Tahun 2006-2010 

Tahun 
PDRB Per Kapita 

ADH Berlaku ADH Konstan 

[1] [2] [3] 

2006 406.313.348,30 202.882.355,14 

2007 415.131.610,66 187.474.539,85 

2008 559.622.896,25 183.649.351,51 

2009 368.490.228,25 172.848.719,03 

2010 367.707.836,69 159.158.168,77 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2011 

 

4. Indeks Gini 

Koefisien gini merupakan gambaran tingkat pemerataan distribusi pendapatan 

masyarakat. Selama tahun 2007-2009 Koefisien gini di Kota Bontang masih 

dibawah angka 0,3. Pemerataan pendapatan di Kota Bontang cukup baik 

(ketimpangannya termasuk rendah).Gambarannya seperti pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.11 

Indeks Gini Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
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1. Angka Indeks Gini  0,2801 0,175 0,194 0,350 

Sumber  :1. Kalimantan Timur Dalam Angka BPS Prop. Kaltim, Tahun 2010 

 2. Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2011 

 

5. Kemiskinan 

Kemisikinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat 

mendasar.Jumlah penduduk miskin di Kota Bontangdari tahun 2007-2009 

cenderung menurun. Tahun 2007 persentase penduduk diatas garis kemiskinan 

sebesar 92,13%, tahun 2008 sebesar 92,74% dan tahun 2009 sebesar 93,34%. 

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara komprehensif, terarah, 

berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak terkait.Kerjasama dan koordinasi 

pihak pemerintah dengan stakeholder harus dilaksanakan secara intensif agar 

program-program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan baik dan saling 

menguatkan.Gambaran penduduk miskin Kota Bontang tahun 2006-2010 dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.12 

Rasio Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Rasio Penduduk diatas garis kemiskinan  92,13 92,74 93,34 85,71 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang, Tahun 2011 

 

6. Kriminalitas 

Untuk mewujudkan stabilitas dalam suatu wilayah diperlukan penjagaan keamanan, 

ketertiban dan penanggulangan kriminalitas.Tindak kriminal Kota Bontang tahun 

2006-2009 cenderung mengalami penurunan.Pada tahun 2006 angka 

kriminalitassebesar 218 kasus (17,41%) menurun menjadi 121 kasus pada tahun 

2009 (10,70%). Untuk menekan angka kriminalitas diperlukan pengamanan dari 

masyarakat dan pihak terkait.Gambaran rasio kriminal yang tertangani seperti 

tercantum dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 2.13 

Rasio Tindak Kriminal yang Tertangani Kota Bontang  

Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Jumlah Kriminal Tertangani 218 205 134 121 299 

Sumber :Badan Kesbanglinmaspol Kota Bontang, Tahun 2011 

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat 

Pembangunan   pada   fokus   kejahteraan   sosial   meliputi   indikator   angka melek 

huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang 

ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia 

harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang 

bekerja. Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial Kota Bontang pada setiap 

indikator sebagai berikut : 

 

1. Pendidikan  
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Pembangunan  pendidikan  pada  dasarnya  ditujukan  untuk  meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang 

berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan 

kesempatan memperoleh pendidikan, tercapainya efektifitas dan efisiensi 

penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. 

Beberapa keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka 

Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), 

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan. AMH 

adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan 

menulis huruf latin. AMH tahun 2009 sebesar 99,33%, tahun 2010 sebesar 98,96%. 

 

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan 

oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan 

formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kota Bontang pada 

tahun 2010 yaitu 12 tahun.Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di 

Kota Bontang telah bersekolah sampai 12 tahun atau setingkat SMA. 

 

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa (berapapun usianya) yang 

sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok 

usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Pada tahun 2010 APK 

Kota Bontang untuk jenjang SD/MI/Paket A mencapai 113,54%, SMP/MTs/Paket B 

sebesar107,67%, sedangkan SMA/SMK/MA/Paket C mencapai 108,26%. 

 

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang 

berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. 

Capaian APM di Kota Bontang untuk jenjang SD/MI/Paket A pada tahun 2010 

sebesar 98,14%, SMP/MTs/Paket B sebesar71,76%, SMA/SMK/MA/Paket C 

sebesar 61,86%.  

Angka Pendidikan yang ditamatkan yaitu rasio jumlah penduduk yang mencapai 

jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2010 angka 

pendidikan yang ditamatkan untuk jenjang SD/MI/Paket A sebesar 14,07%, 

SMP/MTs/Paket B sebesar 5,80%, dan SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 5,42%. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.14 

Kinerja Pembangunan Kesejahteraan MasyarakatIndikator Pendidikan  

Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Angka Melek Huruf    99,33 98,96 

2. Rata-rata Lama Sekolah   12 12 12 
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3. Angka Partisipasi Kasar (APK)      

 - SD/MI/Paket A  125,93 120,35 93,97 113,54 

 - SLTP/MTs/Paket B   102,61 87,53 107,67 

 - SMA/SMK/MA/Paket C   92,15 87,44 108,26 

4. Angka Pendidikan yg ditamatkan      

 - SD/MI/Paket A   1,96 1,88 14,07 

 - SLTP/MTs/Paket B   1,63 1,75 5,80 

 - SMA/SMK/MA/Paket C   1,39 1,40 5,42 

5. Angka Partisipasi Murni (APM)      

 - SD/MI/Paket A 68,51 87,80 90,88 80,86 98,14 

 - SLTP/MTs/Paket B   72,70 63,91 71,76 

 - SMA/SMK/MA/Paket C   54,22 55,58 61,86 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bontang, 2011 
 

2. Kesehatan  

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap 

kualitas sumber daya manusia.Tujuan dari pembangunan kesehatan adalah 

terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur 

kesejahteraan umum.Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) pada tahun 2010 di 

Kota Bontang sebesar 992,2 menggambarkan peluang bayi yang hidup usia 

dibawah 1 tahun diantara 1.000 bayi yang lahir sebanyak 992 bayi. 

 

Persentase balita gizi buruk pada tahun 2010 sebesar 2,00%. Persentase balita gizi 

buruk ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya.Meningkatnya nilai balita 

gizi buruk ini disebabkan oleh kurangnya jumlah posyandu serta kurang 

maksimalnya peran posyandu dalam mendeteksi balita gizi buruk.Data mengenai 

kinerja pembangunan kesejahteraan sosial indikator kesehatan selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.15 

Kinerja Pembangunan Kesejahteraan MasyarakatIndikator Kesehatan  

Kota BontangTahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi 996 994 985 994 992,2 

2. Persentase Gizi Buruk (%) 0,29 0,09 0,01 0,24 2,00 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bontang, 2011 

 

3. Pertanahan 

Berdasarkan sumber dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bontang 

tahun 2010, persentase jumlah penduduk yang memilikilahan mencapai angka 

56,39%.  

 

4. Ketenagakerjaan 

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan 

kemampuan penyerapan tenaga kerja.Angka kesempatan kerja dapat dihitung dari 

jumlah penduduk yang bekerja dibanding dengan angkatan kerja dalam satu 
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wilayah. Rasio penduduk yang bekerja mengalami peningkatan, tahun 2006 

sebesar 0,81 meningkat menjadi 0,93 pada tahun 2010. Angka ini menggambarkan 

bahwa 93% dari angkatan kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan pada tahun 

2010 sedangkan sisanya masih mencari kerja atau masih menganggur.  Berikut 

gambaran perkembangan rasio penduduk yang bekerja selama 5 tahun (2006-

2010) seperti tercantum dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 2.16 

Rasio Penduduk Bekerja Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Penduduk yang Bekerja 40.830 45.985 50.700 50.465 50.625 

2. Angkatan Kerja 50.331 54.300 55.238 53.496 54.689 

3. Rasio  0,81 0,85 0,92 0,94 0,93 

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang, 2011 
 

2.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga 

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga terkait dangan kualitas hidup 

manusia dan masyarakat.Pembangunan pada fokus seni, budaya dan olahraga 

meliputi indikator jumlah grup kesenian, gedung olahraga, klub olahraga dan gedung 

olahraga. 

 

Jumlah grup kesenian di Kota Bontang pada tahun 2010 sebanyak 29 grup.Jumlah 

grup kesenian ini bertambah 3 grup jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Sedangkan jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk di Kota Bontang pada tahun 

2010 sebesar 1,81%, tahun 2009 sebesar 1,60%.Kurangnya jumlah grup kesenian ini 

disebabkan oleh kemampuan SDM yang terbatas dan rendahnya minat masyarakat  

terhadap kesenian. 

 

Jumlah gedung kesenian pada tahun 2009 dan 2010 yang ada di Kota Bontang yaitu 

sebanyak 3 gedung. Jika dilihat dari jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk 

nilai rasionya menurun karena pertambahan penduduk.Perkembangan Jumlah Grup 

dan Gedung Kesenian per 10.000 penduduk di Kota Bontang, dapat digambarkan 

pada tabel 2.17. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.17 

Perkembangan Grup dan Gedung Kesenian Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. 
Jumlah Grup Kesenian per 10.000 
penduduk 

- - - 1,60 1,81 

2. 
Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 
penduduk 

- - - 0,22 0,14 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bontang, 2011 
 

Jumlah gedung olahraga di Kota Bontang sebanyak 17 unityang terdiri dari 3 unit 
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gedung olahraga voli dan 14 unit gedung olahraga bulutangkis. Jumlah gedung 

olahraga yang terbatas bukan berarti bahwa budaya olahraga dikalangan masyarakat 

masih rendah. Umumnya aktivitas olahraga yang dilakukan diluar gedung seperti 

jalan sehat, bersepeda maupun olahraga luar ruangan yang lain.  

 

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM 

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil 

dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan 

umum yang mencakup fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan 

pilihan.Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada fokus layanan urusan wajib 

selama periode 2006-2010berikut ini. 

 

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib  
 

1. Pendidikan 

Kondisi kinerja pembangunan bidang pendidikan Kota Bontang antara lain 

mengenai Angka Partisipasi Sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pendidikan 

dasar tahun 2010 sebesar 848,46. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah murid 

kelompok usia pendidikan dasar (7-16 tahun) sebesar 848 murid masih menempuh 

pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Sedangkan 

untuk pendidikan menengah APS tahun 2010 sebesar 612,49. 

 

Rasio ketersediaan sekolah dibandingkan dengan penduduk usia sekolah tahun 

2010 untuk pendidikan dasar sebesar 31,12. Nilai ini meningkat 4,37 dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. Untuk pendidikan menengah tahun 2006 sebesar 32,06, 

namun pada tahun 2010 menurun sebesar 4,25. Permasalahannya yaitu adanya 

kelurahan yang belum memiliki sekolah dasar negeri. 

 

Penduduk yang berusia > 15 tahun yang melek huruf pada tahun 2009 sebesar 

99,33% sedangkan pada tahun 2010 sebesar 98,96%. Angka ini menurun 

disebabkan (1) adanya penduduk yang datang ke Bontang masih buta huruf, (2) 

belum optimalnya program tindak lanjut Keaksaraan Fungsional (KF) serta (3) masih 

rendahnya tingkat kesadaran masyarakat usia lanjut untuk mengikuti kursus 

membaca. Perkembangan indikator kinerja pembangunan pada bidang pendidikan 

dapat dilihat pada tabel 2.18. 

 

 

 

 

Tabel 2.18 

Aspek Pelayanan Umum pada Bidang Pendidikan Kota BontangTahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Pendidikan Dasar :      

 a. Angka Partisipasi Sekolah   884,41 725,96 848,46 

 b. Rasio Ketersediaan Sekolah  33,73 33,45 26,39 31,12 

 c. Rasio guru/murid  573,29 578,22 587,72 601,70 

 d. Rasio guru/murid per kelas  57,33 57,82 58,77 60,17 

2. Pendidikan Menengah :      
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No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

 a. Angka Partisipasi Sekolah   542,25 550,69 612,49 

 b. Rasio Ketersediaan Sekolah 32,06 21,89 26,74 23,15 27,81 

 c. Rasio guru/murid   850,14 800,33 816,84 

 d. Rasio guru/murid per kelas   850,14 800,33 81,68 

 e. Penduduk > 15 Tahun melek  huruf (%)    99,33 98,96 

3. Fasilitas Pendidikan      

 a. SD/MI Kondisi Bangunan Baik    94,55 94,55 

 
b. SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi 

Bangunan Baik 
   94,44 94,44 

4. PAUD      

 Pendidikan Anak Usia Dini (%)   74,80 77,68 77,70 

5. Angka Putus Sekolah :      

 - SD/MI     0,005 

 - SLTP/MTs     0,025 

 - SMA/SMK/MA     0,110 

6. Angka Kelulusan (%) :      

 - Angka Kelulusan SD/MI    100,15 100,00 

 - Angka Kelulusan SLTP/MTs    99,35 97,78 

 - Angka Kelulusan SMA/SMK/MA      96,80 99,81 

 - Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs     100,57 95,56 

 
- Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke 

SMA/SMK/MA  
   108,38 109,73 

 - Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV     64,05 73,05 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bontang, 2011 
 

2. Kesehatan 

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang diperlukan untuk membangun 

sumber daya manusia yang berkualitas.Upaya pelayanan kesehatan masyarakat 

terus ditingkatkan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh secara 

mudah dan murah. 

 

Rasio posyandu per satuan balita pada periode 2006-2010 menurun. Pada tahun 

2006 rasio posyandu per satuan balita sebesar 7,21% meningkat menjadi 7,40% 

pada tahun 2007. Namun, pada tahun berikutnya nilai rasio tersebut menurun 

menjadi 6,47% pada tahun 2010. Untuk menanggulangi hal tersebut, peranan 

pemerintah sangat diperlukan untuk membentuk kelembagaan posyandu. 

 

Rasio puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu per satuan penduduk selama 

periode ini meningkat. Pada tahun 2006 nilainya sebesar 0,04% dan pada tahun 

2010 meningkat menjadi 0,09%. Sedangkan rasio rumah sakit dari tahun 2006-

2010 nilainya tetap yaitu 0,03%. Rasio dokter per satuan penduduk selama tahun 

2006-2010 berturut-turut yaitu tahun 2006 sebesar 0,36%, tahun 2007 sebesar 

0,40%, tahun 2008 sebesar 0,54%, tahun 2009 sebesar 0,52% dan tahun 2010 

sebesar 0,54%. Aspek pelayanan umum dalam bidang kesehatan Kota Bontang 

tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel berikutini: 

 Tabel 2.19 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesehatan  

Kota BontangTahun 2006-2010 

 Uraian Tahun 
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 2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Rasio Posyandu per satuan Balita 7,21 7,40 6,89 6,73 6,47 

2. 
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per 
satuan penduduk 

0,04 0,04 0,10 0,10 0,09 

3. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

4. Rasio dokter per satuan penduduk 0,36 0,40 0,54 0,52 0,54 

5. Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk 2,81 2,71 3,27 3,17 4,47 

6. 
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang 
ditangani 

33,90 100,00 100,00 48,68 96,00 

7. 
Cakupan pertolongan persalinan oleh 
tenaga kesehatan yang memiliki  
kompetensi kebidanan  

80,01 86,83 81,91 94,61 98,00 

8. Cakupan Kelurahan UCI 86,67 100,00 100,00 100,00 80,00 

9. 
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat 
perawatan 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

10. 
Cakupan Penemuan dan Penanganan 
Penderita Penyakit TBC BTA 

  29,09 16,96 28,71 

11. 
Cakupan Penemuan dan Penanganan 
Penderita Penyakit DBD 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

12. 
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan 
Pasien Masyarakat Miskin 

  82,67 100,00 100,00 

13. Cakupan Kunjungan Bayi 100,00 100,00 86,07 88,26 85,00 

14. Cakupan Puskesmas  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

15. Cakupan Pembantu puskesmas 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bontang, 2011 
 
 

3. Pekerjaan Umum  

Kinerja pembangunan dalam bidang pekerjaan umum selama lima tahun ini terus 

ditingkatkan. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2006 

yaitu 33,91% pada tahun 2010 meningkat menjadi 82,82%.Selama lima tahun 

terakhir ini rasio panjang jalan yang dapat dilalui oleh roda 4 meningkat. Pada tahun 

2006 yaitu 0,0008 dan meningkat menjadi 0,00107 pada tahun 2010.  

 

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk pada tahun 2010  

sebesar323,18. Rasio ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya.Untuk rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 

tahun 2010 sebesar 2,98.Gambaran pelayanan umum bidang pekerjaan umum 

dapat dilihat pada tabel 2.20. 

 

 

 

Tabel 2.20 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum  

Kota BontangTahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Proporsi panjang jaringan jalan dlm kondisi baik 33,91 45,81 80,29 81,85 82,82 

2. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 0,90 0,99 1,05 0,93  
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No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

3. 
Rasio tempat pemakaman umum per satuan 
penduduk 

54,28 53,89 53,82 53,73 323,18 

4. 
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per 
satuan penduduk 

  1,05 1,02 2,98 

5. Rasio rumah layak huni 0,17 0,17 0,17 0,17 0,57 

6. Rasio permukiman layak huni 2,83 5,78 9,69 11,20 10,84 

7. Panjang jalan dilalui Roda 4 0,0008 0,0009 0,0010 0,0011 0,00107 

8. 
Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke 
kawasan pemukiman penduduk (min roda 4) 

4,76 4,76 4,76 4,67 3,85 

9. 
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 
(>40 km/jam) 

30,20 42,77 79,18 80,83 87,67 

10. 
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan 
drainase/saluran pembuangan air (min. 1,5m) 

12,38 12,38 12,85 13,77 13,77 

11. 
Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki 
lima atau bangunan rumah liar 

40,00 40,00 41,00 41,00 41,00 

12. Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

13. 
Drainase dlm kondisi baik/ pembuangan aliran 
air tidak tersumbat 

8,00 7,80 7,51 7,00 6,00 

14. 
Pembangunan turap di wilayah jalan 
penghubung dan aliran sungai rawan longsor 
lingkup kewenangan kota 

66,67 44,44 55,56 44,44 55,56 

Sumber :1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang, 2011 
2. Bontang Dalam Angka BPS Kota Bontang, 2010 

 

4. Perumahan 

Pembangunan di bidang perumahan bertujuan untuk mewujudkan perumahan yang 

layak, sehat, aman, serasi dan teratur.Indikator kinerja pembangunan pada 

pelayanan urusan perumahan di Kota Bontang yaitu rumah tangga pengguna air 

bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi, lingkungan 

pemukiman kumuh dan rumah layak huni.Dengan indikator ini dapat menjelaskan 

kondisi perumahan di Kota Bontang. 

Gambaran aspek pelayanan umum pada bidang perumahan di Kota Bontang dapat 

ditampilkan melalui table 2.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.21 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Kota Bontang 

Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
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1. Rumah tangga pengguna air bersih 14,27 25,56 27,13 31,55 31,88 

2. Rumah tangga pengguna listrik  67,29 65,38 63,66 77,00 

3. Rumah tangga bersanitasi 92,45 84,51 82,88 80,97 79,02 

4. Lingkungan pemukiman kumuh 0,28 0,26 0,25 0,24 0,21 

5. Rumah layak huni 63,17 59,09 59,56 59,67 58,73 

Sumber :1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang, 2011 

 2. PLN Kota Bontang, 2011 

 

5. Penataan Ruang 

Kinerja pembangunan pelayanan urusan penataan ruang tahun 2006-2010 dilihat 

dari rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan mengalami peningkatan, yakni 

sebesar 15,00% pada tahun 2006menjadi 33,40% pada tahun 2010. Meskipun 

selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan tetapi kisaran tersebut tergolong 

masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB 

masih rendah serta kurangnya pengawasan terhadap bangunan baru oleh pihak 

terkait.Adapun perkembangan pembangunan pelayanan umum bidang penataan 

ruang Kota Bontang selama periode 2006-2010 dapat digambarkan melalui tabel 

berikut ini. 

Tabel 2.22 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penataan Ruang  

Kota BontangTahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. 
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas 
wilayah ber HPL/HGB 

44,74 43,09 40,81 39,03 20,00 

2. 
Rasio bangunan ber IMB per satuan 
bangunan 

15,00 21,00 28,00 31,00 33,40 

3. Ruang publik yang berubah peruntukannya 3,00 5,00 7,00 8,00 8,00 

Sumber :Dinas Tata Ruang Kota Bontang, 2011 

 

Berdasarkan tabel 2.24, ruang publik yang berubah peruntukannya selama lima 

tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2010 sebesar 8,00% ruang publik telah 

berubah peruntukannya. Hal ini menggambarkan bahwa ruang publik yang dapat 

digunakan untuk masyarakat berkurang. 

 

6. Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kinerja pembangunan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah 

tahun 2005-2009 adalah tersusunnya draft RPJPD pada tahun 2006. Namun belum 

bisa ditetapkan menjadi Peraturan Daerah karena RPJP Nasional dan RPJPD 

Provinsi Kaltim belum ditetapkan. Adanya perubahan peraturan yang menyangkut 

penyusunan RPJPD serta berubahnya kondisi aktual daerah maka draft tersebut 

disusun ulang tahun 2009. Namun dokumen tersebut belum bisa diperdakan tahun 

2010 karena terjadi perubahan peraturan yang mendasar terhadap dokumen yang 

ada. Dengan demikian dokumen RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-2025 masih 

dalam proses penyusunan.  

 

Dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan adalah Perencanaan 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2011. Akibat adanya 

perubahan kebijakan pembangunan provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan 
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dengan penyelenggaran PON tahun 2008 serta perubahan kondisi aktual Kota 

Bontang, maka sebagian isi dokumen yang berkaitan dengan program dan indikator 

capaian mengalami perubahan. Proses perubahan dilakukan tahun 2009 dan 

diperdakan pada tahun 2010.  

 

Setiap tahun anggaran pemerintah Kota Bontang secara kontinyu melakukan 

penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek berupa rencana kerja 

tahunan.Dokumen tersebut merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Kota Bontang yang penyusunannya mengacu pada RPJMD Kota Bontang Tahun 

2006-2011 dan dikomparasikan dengan usulan masyarakat hasil musrenbang 

tingkat Kota Bontang.Dokumen RKPD tersebut selanjutnya ditetapkan melalui 

Peraturan Walikota setiap tahun.Secara umum, gambaran pelayanan umum dalam 

bidang perencanaan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.23 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Pembangunan 

Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. 
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD 
yg telah ditetapkan dengan PERDA 

0 0 0 0 0 

2. 
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD 
yg telah ditetapkan dengan PERDA 

0 1 0 0 1 

3. 
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg 
telah ditetapkan dengan PERKADA 

1 1 1 1 1 

Sumber :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang, 2011 

 

7. Perhubungan 

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perhubungan di Kota Bontang 

selama periode 2006-2010. Jika dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan 

umum selama 5 tahun, jumlahnya mengalami kenaikan dari 37.804 penumpang 

pada tahun 2006 menjadi 194.723 penumpang pada tahun 2010.Rasio ijin trayek 

pada tahun 2010 sebesar 0,002. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis tidak 

mengalami perubahan yaitu 7 buah. Kinerja pelayanan umum dalam bidang 

perhubungan dapat digambarkan pada tabel 2.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.24 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan Kota Bontang 

Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Jumlah arus penumpang angkutan umum 37.804 56.458 84.554 126.216 194.723 

2. Rasio ijin trayek 0,62 0,73 0,90 0,83 0,002 
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No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

3. Jumlah uji kir angkutan umum 405 343 282 305 309 

4. Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis 7 7 7 7 7 

5. Angkutan darat  5.397 5.797 5.175 6.290 5.030 

6. Kepemilikan KIR angkutan umum 308 313 308 300 299 

7. Pemasangan Rambu- rambu 220 194 370 437 624 

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Bontang, 2011 
 

8. Lingkungan Hidup 

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan lingkungan hidup di Kota Bontang 

selama periode 2006-2010 diukur dari meningkatnya persentase penanganan 

sampah tahun 2009 sebesar 59,05% menjadi 71,29% pada tahun 2010. Pelayanan 

penanganan sampah terus ditingkatkan, namun sarana pengangkutan sampah 

masih belum memadai. 

Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup salah satunya dilakukan 

pemantauan kualitas air.Pemantauan air dilaksanakan di kawasan 

permukiman/industri dan sumber mata air.Pencemaran status mutu air selama 

periode 2006-2009 sebesar 72% dan pada tahun 2010 sebesar 71%.Gambaran 

perkembangan pelayanan bidang lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 2.25 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup Kota Bontang  

Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Persentase penanganan sampah    59,05 71,29 

2. Persentase Luas pemukiman yang tertata 67,45 69,30 70,53 71,47 74,10 

3. Pencemaran status mutu air 72,00 72,00 72,00 72,00 71,00 

4. 
Cakupan pengawasan terhadap 
pelaksanaan amdal. 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

5. 
Tempat pembuangan sampah (TPS) per 
satuan penduduk 

  0,31 0,31 0,298 

6. Penegakan hukum lingkungan 100,00 100,00 100,00 100,00 83,30 

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang, 2011 
 

9. Pertanahan  

Indikator pertanahan bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai 

kepastian dalam kepemilikan.Persentase luas lahan bersertifikat pada tahun 2010 

sebesar25,17%. Persentase ini masih rendah sehingga perlu adanya sosialisasi 

pentingnya administrasi pertanahan.  Sedangkan jumlah penyelesaian kasus tanah 

negara pada tahun 2010 sebesar 65,63%.Gambaran perkembangannya 

sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.26 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan Kota Bontang  

Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Persentase luas lahan bersertifikat  120,56 28,93 81,83 80,79 25,17 

2. Penyelesaian kasus tanah Negara - - - - 65,63 

3. Penyelesaian izin lokasi 100,00 - - - 100,00 

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bontang, 2011 

 

10. Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kinerja pembangunan pada pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil selama 5 

tahun (2006-2010) dapat tergambar dari cakupan pelayanan administrasi 

kependudukan.Data mengenai kinerja ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 2.27 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 0,91 0,46 0,44 0,60 0,69 

2. Rasio bayi berakte kelahiran - 0,63 0,63 0,66 0,62 

3. Rasio pasangan berakte nikah - 0,51 0,53 0,40 0,76 

4. Kepemilikan KTP 90,54 46,40 43,80 59,88 85,60 

5. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 29 36 159 135 64 

6. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Ada Ada Ada Ada Ada 

7. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK  - Iya Iya Iya Iya 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, Tahun 2011 

 

Dari tabel di atas, rasio penduduk ber KTP pada tahun 2010 yaitu 0,69 per satuan 

penduduk. Rasio bayi berakte kelahiran tahun 2007 sebesar0,63rasio ini menurun 

menjadi 0,62 pada tahun 2010. Kinerja pembangunan pada pelayanan 

Kependudukan dan Catatan Sipil dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya dokumen kependudukan serta belum optimalnya sanksi administrasi 

dalam ketertiban kepemilikan dokumen kependudukan. 

 

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak terdiri dari persentase partisipasi perempuan di lembaga 

pemerintahan pada tahun 2010 sebesar 48,00%, partisipasi perempuan di lembaga 

swasta sebesar 52,00%, Rasio KDRT sebesar 1,00% pada tahun 2010. Gambaran 

kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak dapat terlihat pada table 2.28. 

 

Tabel 2.28 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan  

Perlindungan Anak Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. 
Persentase partisipasi perempuan di lembaga 
pemerintah 

    48,00 
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2. Partisipasi perempuan di lembaga swasta     52,00 

3. Rasio KDRT    0,07 1,00 

4. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur    0,00 0,00 

5. 
Partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK/ Tk. 
Partisipasi Angk Kerja) 

   21,16 17,02 

6. 
Penyelesaian pengaduan perlindungan 
perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 

10,00 54,55 66,67 40,00 66,67 

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Bontang, 2011 

 

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera  

Rasio akseptor KB pada tahun 2009 sebesar 71,64% dan pada tahun 2010 

meningkat menjadi 76,53%. Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2010 yaitu 

sebesar 76,53%. Untuk meningkatkan jumlah peserta KB aktif perlu diadakan 

sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan reward. 

 

Adapun kinerja  pembangunan  pada  pelayanan  umum yang berkaitan dengan 

urusan  keluarga  berencana  dan keluarga sejahtera selama periode 2006-

2010dapat terlihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.29 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keluarga Berencana dan  

Keluarga Sejahtera Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Rata-rata jumlah anak per keluarga 0,42 0,39 0,38 0,45 1,27 

2. Rasio akseptor KB    71,64 76,53 

3. Cakupan peserta KB aktif    12,39 76,53 

4. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 14,47 24,92 13,56 25,56 43,00 

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Bontang, 2011 

13. Sosial 

Kinerja pembangunan pada pelayanan umum yang berkaitan dengan bidang sosial 

selama periode 2006-2010dapat terlihat pada tabel 2.30. 

 

 

 

 

 

Tabel 2.30 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang SosialKota Bontang 

Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. 
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti 
jompo dan panti rehabilitasi 

5 5 5 6 6 

2. PMKS yg memperoleh bantuan sosial 0,57 2,92 4,31 7,03 3,18 
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3. 
Penanganan penyandang masalah 
kesejahteraan sosial 

1,20 2,92 4,66 7,71 3,86 

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang, 2011 

 

Sarana sosial yang ada di Kota Bontang pada tahun 2006 sebanyak 5 unit dan 

bertambah 1 unit pada tahun 2009. Dalam penanganan masalah Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), maka peningkatan pelayanan berupa 

bantuan sosial terus ditingkatkan.Pada tahun 2006 sebesar 0,57% dan menjadi 

3,18%di tahun 2010. Namun nilai ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2009 

seiring dengan bertambahnya jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.  

Permasalahan dalam penanganan PMKS di Kota Bontang antara lain belum 

tersedianya rumah singgah bagi PMKS dan kebutuhan PMKS belum terpenuhi.  

 

Permasalahan PMKS yang terus berkembang diantaranya disebabkan oleh 

persoalan tuntutan kehidupan yang semakin berat, disamping persoalan 

kemiskinan.Oleh karena itu penanganan persoalan sosial harus dilakukan secara 

komprehensif dan terintegrasi. 

 

14. Ketenagakerjaan  

Kinerja  pembangunan  pada  pelayanan  umum bidang  ketenagakerjaan  selama 

periode 2006-2010dapat disampaikan melalui tabel berikut ini. 

Tabel 2.31 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenagakerjaan 

Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Angka partisipasi angkatan kerja 61,87 60,82 60,90 58,00 57,18 

2. Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun - - - 155,56 153,85 

3. Tingkat partisipasi angkatan kerja 62,91 63,36 62,86 60,20 59,00 

4. Pencari kerja yang ditempatkan 23,93 20,15 21,14 25,76 26,77 

5. Tingkat pengangguran terbuka 18,88 15,22 8,22 5,67 7,43 

6. Keselamatan dan perlindungan 77,14 87,50 68,92 78,99 79,49 

7. 
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap 
kebijakan pemerintah daerah 

    100,00 

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang, 2011 
 

Berdasarkan tabel di atas, Jumlah angka partisipasi angkatan kerja di Kota Bontang 

pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2006 sebesar 

61,87% tetapi pada tahun 2010 menjadi 57,18%. Hal ini kemungkinan disebabkan 

oleh sebagian penduduk usia sekolah hanya menjalankan aktivitas sekolah tanpa 

melakukan pekerjaan ekonomi. Pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2006 

sebesar 23,93% dan pada tahun 2010 menjadi 26,77%. Meningkatnya pencari kerja 

yang ditempatkan ini seiring dengan menurunnya jumlah pengangguran di Kota 

Bontang. 

 

Upayapenyediaan lapangan kerja dan pemberian ketrampilan pada tenaga kerja 

diharapkan dapat menekan jumlah pengangguran.Selain menyediakan lapangan 

kerja, masyarakat diberi pengetahuan agar dapat membuka usaha sendiri yang 

dapat menyerap tenaga kerja lainnya.Hubungan industri/pengusaha dan pekerja 

selalu dijaga sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman dan 

harmonis. 
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15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  

Kinerja  pembangunan  pada  pelayanan  umum yang berkaitan urusan  koperasi,  

usaha  kecil  dan menengah selama periode 2006-2010 dapat digambarkan melalui 

beberapa indikator yang ditampilkan pada tabel berikut. 

Tabel 2.32 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  

Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Persentase koperasi aktif 94,05 81,05 85,71 88,18 74,56 

2. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 66 63 76 81 67 

3. Jumlah BPR/LKM 1 2 2 3 3 

4. Usaha Mikro dan Kecil 0 0 13.242 13.242 13.242 

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang, 2011 

 

Persentase koperasi aktif di Kota Bontang mengalami penurunan dari 94,05% pada 

tahun 2006 menjadi 74,56% pada tahun 2010. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 

pada tahun 2006 sebanyak 66 unit naik menjadi 81 unit tahun 2009, namun pada 

tahun 2010 turun sebanyak 14 unit. Koperasi, usaha kecil dan menengah di Kota 

Bontang terus ditingkatkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. 

 

16. Penanaman Modal 

Jumlah investor tahun 2007 sebanyak 1 investor (PMDN) dengan nilai investasi 

sebesar 145,86 milyar Rupiah dengan rasio daya serap tenaga kerja sebesar 141. 

Pada tahun 2009 jumlah investor di Kota Bontang yaitu 2 (dua) investor (1 PMDN 

dan 1 PMA). Nilai investasi untuk PMDN sebesar 11,28 milyar rupiah dan PMA 

sebesar 200 ribu dollar. Pada tahun 2010 nilai investasi PMDN meningkat 408% 

menjadi sebesar 471,71 milyar Rupiah dan nilai investasi sebesar 182,08 juta dollar. 

Pemerintah melakukan upaya untuk menarik investor guna memacu pertumbuhan 

investasi. Selama periode ini masih ada beberapa permasalahan mengenai 

penanaman modal antara lain terbatasnya infrastruktur/sarana transportasi, sarana 

dan prasarana penunjang industri (air bersih, listrik, dll), belum adanya kawasan 

industri diluar kawasan industri PT. Pupuk Kaltim serta keterbatasan lahan. 

 

Kinerja pembangunan pada pelayanan umum yang berkaitan urusan penanaman 

modal selama periode 2006-2010dapat terlihat melalui beberapa indikator pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 2.33 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal 

Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. 
Jumlah Investor 
berskala nasional 
(PMDN/PMA) 

- 1 - 2 21 

2. 
Jumlah nilai investasi 
berskala nasional 
(PMDN/PMA) 

 
Rp.145.864.580.000 

$- 
- 

Rp.11.283.000.000 
$200.000 

Rp.24.015.428.013.630 
$1.861.479.550 
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3. 
Rasio daya serap 
tenaga kerja 

- 141 - 21 359,89 

4. 
Kenaikan/penurunan 
nilai realisasi PMDN 
(milyar rupiah) 

- 100 - 100 - 

Sumber :Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kota Bontang, 2011  

 

17. Kebudayaan 

Penyelenggaraan festival seni dan budaya tahun 2009 sebanyak 6 festival dan 

tahun 2010 sebanyak 7 festival. Namun upaya tersebut masih mengalami banyak 

kendala karena Kota Bontang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai 

untuk kebudayaan dan pariwisata.Ketersediaan sarana dan prasarana diperlukan 

untuk mendukung usaha promosi kebudayaan dan pariwisata di Kota 

Bontang.Gambaran kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kebudayaan 

selama periode 2006-2010dapat terlihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.34 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan Kota Bontang 

Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya - - - 6 7 

2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya - - - - 1 paket 

Sumber :Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2011 

 

18. Pemuda dan Olahraga  

Kinerja   pembangunan   pada   pelayanan   umum yang berkaitan urusan   pemuda   

dan olahraga selama periode 2006-2010dapat disampaikan melalui tabel 2.35. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.35 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olahraga 

Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Jumlah organisasi pemuda    71 71 

2. Jumlah organisasi olahraga    2 44 

3. Jumlah kegiatan kepemudaan    4 5 

4. Jumlah kegiatan olahraga    6 5 

5. Gelanggang/balai remaja    0 1 

6. Lapangan olahraga    0,02 0,33 



 

35 

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang, 2011 

 

Dari tabel di atas, jumlah organisasi pemuda di Kota Bontang pada tahun 2010 

sebanyak 71 OKP, jumlah organisasi olahraga sebanyak 44 organisasi, kegiatan 

kepemudaan sebanyak 5 kegiatan, lapangan olahraga sebanyak 48 buah atau 

bertambah  45 buah dari tahun 2009.  

 

Pembangunan sarana dan prasarana perlu digenjot dalam rangka peningkatan 

mutu pemuda dan olahraga di Kota Bontang.Permasalahan yang dihadapi yaitu 

belum adanya peraturan kepemudaan dan pembentukan organisasi olahraga, 

keterbatasan anggaran kegiatan kepemudaan dan belum berjalannya koordinasi 

kegiatan kepemudaan antara Dispora dengan unsur OKP dan KONI. 

 

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

Kinerja pembangunan pada pelayanan umum yang berkaitan urusan kesatuan 

bangsa dan politik dalam negeri selama periode 2006-2010dapat tergambar melalui 

beberapa indikator sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 2.36 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. 
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas 
dan OKP 

3 6 5 5 3 

2. Kegiatan pembinaan politik daerah 4 7 11 7 10 

Sumber : Badan Kesbanglinmaspol Kota Bontang, Tahun 2011 

 

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, 

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. 

Adapun kondisi aspek pelayanan umum dalam Bidang Otonomi Daerah, 

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 

Kepegawaian dan Persandian dapat tergambar dari rasio Polisi Pamong Praja, 

Linmas maupun poskamling. 

 

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan otonomi daerah, Pemerintahan 

umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan 

persandian selama periode 2006-2010dapat tergambar melalui indikator yang 

ditampilkan melalui tabel berikut ini. 

Tabel 2.37 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan  

PersandianKota Bontang Tahun 2006-2010 

 
 

Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. 
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 
10.000 penduduk 

4,87 6,71 6,44 6,19 6,14 

2. 
Jumlah Linmas per Jumlah10.000 
Penduduk 

56,32 56,32 59,11 59,11 49 
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Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

3. Pertumbuhan ekonomi      

 Dengan Migas -2,94 -4,26 0,84 -3,20  

 Tanpa Migas 4,86 4,81 10,36 2,41  

4. Kemiskinan  7,87 7,26 6,66  

5. 
Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan 
adiministrasi pemerintah 

Ada Ada Ada Ada Ada 

6. Penegakan PERDA 99,31 96,54 90,95 93,89 93,38 

7. Cakupan patroli petugas Satpol PP 2.520 2.520 2.520 2.520 1.095 

8. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3  96,00 96,00 96,00 98,18 100,00 

9. 
Petugas Perlindungan Masyarakat 
(Linmas) 

0,56 0,56 0,56 0,56 0,40 

10. Cakupan pelayanan bencana kebakaran 0,000048 0,000046 0,000045 0,000044 0,000043 

11. 
Tingkat   waktu tanggap daerah layanan 
wilayah manajemen kebakaran 

9,00 45,00 38,00 73,00 76,92 

Sumber :Data Diolah, 2011 

 

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

Kinerja pembangunan pada pelayanan umum yang berkaitan urusan pemberdayaan 

masyarakat di  KotaBontang  selama  periode  2006-2010 pada  masing-masing 

indikator sebagaimana tabel berikut. 

 

Tabel 2.38 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang 

Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK    33 1.448 

2. Jumlah LSM 66 20 20 25 42 

3. Jumlah PKK aktif 15 15 15 15 15 

Sumber :1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, 2011 

               2. Badan Kesbangpolinmas, 2011 

 

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa kelompok-kelompok masyarakatcenderung 

aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Kelompok PKK mendorong pembangunan 

Kota Bontangmelalui kelompok-kelompok  binaan yang mencapai 32 kelompok 

pada tahun 2010. Selain itu, dalam proses pembangunan tersebut terdapat pula 

kelompok masyarakat yang turut berpartisipasi berupa LSM yang jumlahnya 

mencapai 42 pada tahun 2010.  

 

22. Statistik  

Kinerja   pembangunan  pada   pelayanan   umum yang berkaitan urusan   statistik  

selama  periode 2006-2010tergambar pada indikator dalam tabel berikut. 

Tabel 2.39 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Uraian Tahun 
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2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Buku ”Daerah Dalam Angka” Ada Ada Ada Ada Ada 

2. Buku ”PDRB Daerah” Ada Ada Ada Ada Ada 

Sumber : Bappeda Kota Bontang, 2011 

 

Dari tabel urusan statistik diatas tergambar bahwa dokumen-dokumen statistik 

tersedia dari tahun ke tahun.Namun demikian, diperlukan tambahan kelengkapan 

data dan informasi terutama untuk data-data yang bersifat khusus dan olahan. 

 

23. Komunikasi dan Informatika  

Jumlah jaringan komunikasi di Kota Bontang sebanyak 14, jumlah surat kabar 

nasional/lokal sebanyak 5 dan jumlah penyiaran radio/TV lokal sebanyak 17. 

Pemerintah Kota Bontang telah memiliki website untuk menunjang keterbukaan 

informasi publik sehingga pihak-pihak yang memerlukan dapat dengan mudah 

mengakses program dan kegiatan pemerintah. Harapan ke depan adalah 

peningkatan kualitas komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat.  

Adapun gambaran umum kinerja pembangunan pada pelayanan umum yang 

berkaitan urusan komunikasi dan informatika di Kota Bontang selama periode 2006-

2010dapat ditunjukkan tabel 2.40. 

Tabel 2.40 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan Informatika 

Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Jumlah jaringan komunikasi 14 14 14 14 14 

2. Jumlah surat kabar nasional/lokal 5 5 5 5 5 

3. Jumlah penyiaran radio/TV lokal 17 17 17 17 17 

4. Web site milik pemerintah daerah - - - 1 1 

Sumber :Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2011 

 

 

 

 

24. Perpustakaan 

Kinerja pembangunan pada pelayanan umum yang berkaitan urusan perpustakaan 

selama periode 2006-2010 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel 

berikut. 

Tabel 2.41 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perpustakaan 

Kota BontangTahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Jumlah perpustakaan    1 1 

2. 
Jumlah pengunjung perpustakaan per 
tahun (orang) 

   26.436 46.843 
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3. 
Koleksi buku yang tersedia di 
perpustakaan daerah (buah) 

   68.796 69.596 

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, 2011 

 

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya 

baca, jumlah pengunjung di perpustakaan daerah Kota Bontang terus mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2010 jumlah pengunjung di perpustakaan meningkat 

77,19%. Peningkatan jumlah tersebut terus diimbangi dengan menambah koleksi 

buku-buku yang ada.Untuk jangka panjang, teknologi perpustakaan terus 

dikembangkan dengan sesuai tuntutan masyarakat sehingga minat masyarakat 

tetap tinggi untuk memanfaatkannya. 

 

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 
 

1. Pertanian  

Kinerja pembangunan pada pelayanan umum urusan pertanian selama periode 

2006-2010tergambar melalui indikator pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.42 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian 

Kota BontangTahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. 
Produktivitas padi atau bahan pangan 
utama lokal lainnya per hektar  

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

2. 
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan 
terhadap PDRB 

     

 Dengan Migas 0,08 0,08 0,06 0,09  

 Tanpa Migas 1,05 0,79 0,68 0,62  

3. 
Kontribusi sektor pertanian(palawija) 
terhadap PDRB 

     

4. 
Kontribusi sektor perkebunan(tanaman 
keras) terhadap PDRB 

2,70 2,73 2,73 2,47  

5. 
Kontribusi Produksi kelompok petani 
terhadap PDRB 

     

6. Cakupan bina kelompok petani 0,00 0,00 62,22 59,09 43,14 

Sumber :1. Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang, Tahun 2011 
  2. PDRB BPS Kota Bontang, Tahun 2010 

 

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal di Kota Bontangselama 5 tahun 

ini sama yaitu sebesar 3,2%.Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap 

PDRB sangat kecil. Pada tahun 2006 dan 2007 kontribusi sektor pertanian sebesar 

0,08%, tahun 2008 0,06% dan tahun 2009 naik menjadi 0,09%. Sedangkan 

kontribusi perkebunan cenderung menurun yaitu pada tahun 2006 sebesar 2,70% 

dan menjadi 2,47% tahun 2009.Hal tersebut disebabkan terbatasnya lahan untuk 

pertanian dan perkebunan. 

Cakupan bina kelompok tani yaitu kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari 

pemerintah kota. Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari tahun 

2008 sebesar 62,22%, tahun 2010 menurun menjadi 43,14%. 

 

2. Kehutanan 

Aspek pelayanan umum bidang kehutanan direalisasikan melalui rehabilitasi dan 

pemulihan lahan yang rusak.Untuk mencegah kerusakan kawasan hutan yang lebih 

luas, dilakukan pemeliharaan kawasan hutan, pembinaan, pengendalian dan 
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pengawasan rehabilitasi hutan serta peningkatan peran masyarakat dalam 

rehabilitasi hutan dan lahan. 

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kehutanan selamaperiode 2006-

2010dapat digambarkan melalui indikator pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.43 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kehutanan Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 7,76 0,00 2,36 0,17 0,21 

2. Kerusakan Kawasan Hutan 31,72 24,55 21,69 21,69 21,69 

3. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sumber :1. Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang, Tahun 2011 
  2. PDRB BPS Kota Bontang, Tahun 2010 
 

3. Energi dan Sumber Daya Mineral 

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan energi dan sumberdaya mineral 

selama periode 2006 -2010 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel 

berikut. 

Tabel 2.44 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral  

Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Pertambangan tanpa ijin 28,57 30,00 28,57 20,00 0,00 

2. Kontribusi sektor pertambanganthd PDRB      

 Dengan Migas 0,12 0,12 0,09 0,13  

 Tanpa Migas 1,32 1,21 1,04 0,97  

Sumber :Dinas Perindakop & UMKM Kota Bontang, 2011 

Penertiban penambang liar terus dilakukan sehingga persentasenya ini 

menurun.Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dari tahun 2006 hingga 

tahun 2010relatif rendah. 

4. Pariwisata 

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pariwisata selama periode 2006 -

2010dapat dilihat melalui indikator pada tabel berikut. 

Tabel 2.45 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Kunjungan wisatawan - - 2.021 2.257 3.915 

2. Kontribusi sektor pariwisata thd PDRB      

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2011 

 

Kunjungan wisatawan terus mengalami kenaikan.Pada tahun 2008 sebanyak 2.021 

wisatawan meningkat menjadi 3.915 wisatawan pada tahun 2010.Sarana dan 
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prasarana perlu lebih ditingkatkan untuk lebih menarik wisatawan berkunjung ke 

Kota Bontang. 

 

5. Kelautan dan Perikanan 

Peningkatan kinerja pelayanan bidang perikanan kelautan tidak lepas dari upaya 

Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian dalam membina kelompok-kelompok 

nelayan. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga kelestarian sumber daya 

hayati perikanan agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran 

masyarakat tanpa merusak lingkungan. Upaya tersebut  termasuk di dalamnya 

adalah upaya antisipasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi.Kinerja 

pembangunan pada pelayanan urusan kelautan dan perikanan selama periode 

2006 -2010dapat tergambar pada tabel berikut. 

Tabel 2.46 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan  

Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Produksi perikanan 95,63 91,75 194,88 125,26 79,73 

2. Konsumsi ikan 103,60 117,20 143,90 117,20 193,40 

3. Cakupan bina kelompok nelayan 24,66 21,55 19,53 28,36 6,54 

4. Produksi perikanan kelompok nelayan 95,63 91,75 194,88 125,26 79,73 

Sumber : Dinas Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Bontang, 2011 

 

Kota Bontang yang merupakan kota pesisir mempunyai potensi besar dalam 

produksi perikanan dan hasil laut lainnya. Jumlah produksi ikan selama 5 tahun 

terus meningkat. Pada tahun 2010, produksi perikanan sebesar 79,73%.  

Konsumsi ikan di Kota Bontang cukup tinggi. Pada tahun 2006 konsumsi ikan 

sebesar 103,6% dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 193,40%. Jumlah 

kelompok nelayan dari tahun 2006 sampai dengan 2010 terus meningkat.Namun 

peningkatan ini tidak sebanding dengan jumlah kelompok nelayan yang 

mendapatkan bantuan sehingga cakupan bina kelompok nelayan menurun. 

 

 

 

 

6. Perdagangan  

Kinerjapembangunanpada pelayananurusanperdaganganselama periode 2006 -

2010nampak melalui indikator sebagaimana tabel berikut. 

 

Tabel 2.47 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan 

Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Kontribusi sektor Perdagangan thd PDRB 

 Dengan Migas 0,95 0,93 0,72 1,13 1,13 

 Tanpa Migas 10,37 9,40 8,40 8,09 8,09 

2. 
Ekspor Bersih 
Perdagangan 

3.359.383.162,58 1.418.087.706,91 10.438.243.668,52 7.029.015.690,59 8.564.144.536,07 
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(US$) 

3. 

Cakupan bina 
kelompok 
pedagang/usaha 
informal 

0 0 0 0 699 

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2011 
 

Kontribusi sektor perdagangan di Kota Bontang dengan migas terhadap PDRB 

masih dibawah 2%. Pada tahun 2010 kontribusinya sebesar 1,13%. Sedangkan 

kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tanpa migas selama tahun 2006-

2009 menurun. Pada tahun 2006 kontribusinya sebesar 10,37% dan pada tahun 

2010 menjadi 8,09%. Nilai ekspor yang tertinggi pada tahun 2008 sebesar 10,44 

milyar dollar. Pelayanan dukungan promosi maupun peningkatan kualitas produk 

unggulan terus dilakukan seiring dengan semakin ketatnya persaingan. 

 

7. Perindustrian 

Kinerja pembangunan pelayanan urusan perindustrian selama periode 2006-2010 

pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut ini. 

Tabel 2.48 

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian 

Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 

 Dengan Migas 96,33 96,28 97,12 95,38 95,38 

 Tanpa Migas 60,11 62,64 66,65 66,83 66,83 

2. 
Kontribusi industri rumah tangga terhadap 
PDRB sektor Industri 

0,21 019 0,15 0,16 0,16 

3. Pertumbuhan Industri. 

 Industri Besar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Industri Rumah Tangga 2,49 4,49 5,84 7,68 9,26 

4. Cakupan bina kelompok pengrajin 100,00 100,00 100,00 44,44 29,41 

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang, 2011 

 

Kontribusi sektor industri memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Kota 

Bontang baik dengan migas maupun tanpa migas.Untuk PDRB dengan migas 

sektor industri didominasi oleh industri migas.Dari tahun 2006-2009 kontribusi 

industri terhadap PDRB dengan migas cenderung menurun.Namun untuk PDRB 

tanpa migas kontribusi sektor industri meningkat. 

 

Pertumbuhan industri rumah tangga selama 5 tahun terakhir juga mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2006 persentase industri rumah sebesar 2,49% 

meningkat menjadi 9,26% tahun 2010. Cakupan Bina kelompok pengrajin 

mengalami penurunan.Hal ini disebabkan jumlah tenaga pendamping serta 

anggaran yang terbatas sehingga pembinaan terhadap pengrajin dilakukan secara 

bertahap.Walaupun demikian, pengembangan industri harus tetap dilaksanakan 

dengan tetap mengedepankan tumbuhnya iklim investasi yang kondusif serta 

ramah lingkungan. 

 

2.4 ASPEK DAYA SAING 
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Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan 

jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat.Daya saing Kota 

Bontang dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau 

infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 

 

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 

Kemampuan daerah pada daya saing daerah yaitu membuat daya tarik para pelaku 

ekonomi untuk tetap berinvestasi ataupun menarik investor dari luar daerah untuk 

berinvestasi di Kota Bontang.Kemampuan daerah tersebut termasuk dalam urusan 

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 

Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang memberikan 

gambaran kesejahteraan masyarakat.Semakin besar pengeluaran rumah tangga 

untuk bukan makanan, maka tingkat kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan 

akan semakin baik. Kemampuan tersebut menunjukkan bahwa  daya saing 

masyarakat cukup tinggi. Adapun gambaran daya saing masyarakat Kota Bontang 

tahun 2006-2010 dengan fokus kemampuan ekonomi daerah dapat  terlihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 2.49 

Aspek Daya Saing dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, 

 Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian  

dan PersandianKota Bontang, Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Pengeluaran rumah tangga per kapita      

 < 500.000 0,20 0,19 0,19 0,20 0,21 

 500.000 – 999.999 12,49 10,06 10,06 3,91 1,87 

 1.000.000 – 1.499.999 27,73 19,70 19,70 13,87 9,36 

 1.500.000 – 1.999.999 19,53 20,24 20,24 20,12 16,22 

 2.000.000 – 2.499.999 12,70 14,81 14,81 14,65 16,22 

 2.500.000 – 2.999.999 8,01 5,83 5,83 9,38 11,85 

 3.000.000 – 3.499.999 5,47 5,85 5,85 6,45 9,77 

 3.500.000 – 3.999.999 3,52 5,94 5,94 5,08 8,11 

 ≥ 4.000.000 10,35 17,38 17,38 26,37 26,40 

2. 
Pengeluaran rumah tangga konsumsi non 
pangan  

53,19 52,85 57,14 54,29 54,29 

3. 
Produktivitas total daerah dengan migas 
(dalam Juta) 

     

 - Pertanian 14,45 9,37 13,31 8,72  

 - Pertambangan dan Penggalian 22,47 23,86 18,70 18,31  

   Pertambangan dan Penggalian @ 21,42 22,73 17,60 17,48  

 - Industri Pengolahan 7.008,74 8.591,34 9.954,09 7.556,05  

   Pertambangan dan Penggalian @ 401,85 555,46 588,47 736,74  

 - Listrik, Gas dan Air Bersih 93,90 208,70 49,16 58,01  

 - Bangunan 6.180,79 230,73 218,47 332,32  

 - Perdagangan, Hotel dan Restoran 53,06 50,67 43,71 47,34  

 - Pengangkutan dan Komunikasi 45,34 72,70 76,18 66,40  

 - Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan 31,56 38,22 50,79 71,30  
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No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

 - Jasa 14,64 9,34 10,07 9,93  

Sumber :Bontang Dalam Angka BPS Kota Bontang, 2011 
@ Tanpa Migas 
 

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar 

daerah dan antara kabupaten/kota, yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, 

jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, 

dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai 

tambah bagi perwujudan pembangunan daerah. 

 

1. Perhubungan 

Letak geografis Kota Bontang  yang cukup strategis yaitu berbatasan langsung 

dengan selat Makassar yang merupakan alur pelayaran internasional sehingga 

menguntungkan dalam mendukung interaksi wilayah Kota Bontang dengan wilayah 

lain di luar Kota Bontang. Sarana Angkutan Umum merupakan moda transportasi 

yang menghubungkan satu daerah ke daerah yang lain di seluruh Kota Bontang.  

Aspek daya saing Kota Bontang yang berfokus pada fasilitas wilatyah/infrastruktur 

dalam bidang perhubungan periode tahun 2006-2010 dapat tergambar pada rasio 

panjang jalan dibagi jumlah kendaraan. Pada tahun 2006 rasio kendaraan sebesar 

4,02 dan tahun 2010 sebesar  4,46. Rasio tersebut masih tergolong kecil serta 

menggambarkan bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan masih seimbang dengan 

penambahan panjang jalan yang dibangun. 

 

2. Penataan Ruang 

Penataan ruang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas penataan ruang 

dan pengelolaan pertanahan yang efektif dan efisien dengan melibatkan 

masyarakat dan swasta sebagai upaya mencapai terwujudnya penataan ruang dan 

pengembangan wilayah secara terpadu.Adapun daya saing Kota Bontang dalam 

bidang penataan ruang dapat tergambar pada tabel 2.50. 

 

Tabel 2.50 

Aspek Daya Saing dalam Bidang Penataan Ruang 

Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Ketaatan terhadap RTRW 96,00 93,00 89,00 87,00 75,00 

2. Luas Wilayah Produktif 48,80 51,80 53,80 56,80 60,80 

3. Luas Wilayah Industri 5,70 5,70 5,70 5,70 6,00 

4. Luas Wilayah Kebanjiran - - - - 0,28 

5. Luas Wilayah Kekeringan - - - - - 

6. Luas Wilayah Perkotaan 66,50 67,90 69,20 70,6 72,00 

Sumber : Dinas Tata Ruang Kota Bontang, 2011 

 
3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, 

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 



 

44 

Sarana yang memudahkan aktivitas masyarakat untuk menyimpan uang, dalam hal 

perniagaan, maupun untuk investasi masa depan adalah perbankan. Dunia 

perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat berperan dalam bidang 

perekonomian suatu negara/daerah.Perbankan bertujuan menunjang pelaksanaan 

pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, 

dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Adapun 

Aspek Daya Saing yang berfokus pada fasilitas wilayah/infrastruktur dalam Bidang 

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 

Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kota Bontang Tahun 2006-2010 dapat 

ditunjukkan tabel berikut ini. 

Tabel 2.51 
Aspek Daya Saing dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,  

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan  
PersandianKota Bontang Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Jenis dan jumlah bank dan cabang      

 - Milik Pemerintah 3 4 5 4 4 

 - Swasta Nasional 3 3 3 5 5 

 - Swasta Asing 0 0 0 0 0 

 - Milik Pemerintah Daerah 1 1 1 1 1 

2. Jenis, kelas, dan jumlah restoran      

 - Restoran 4 4 4   

 - Rumah Makan 6 6 6   

 - Kedai      

3. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel      

 - Hotel Bintang Lima 0 0 0 0 0 

 - Hotel Bintang Empat 0 0 0 0 0 

 - Hotel Bintang Tiga 1 1 1 1 1 

 - Hotel Bintang Dua 1 1 1 1 1 

 - Hotel Bintang Satu 0 0 0 0 0 

 - Hotel Bintang Non Bintang 19 19 19 19 19 

Sumber : Delapan Kelompok Data Sistem Informasi Profil Daerah, 2010 

 

4. Lingkungan Hidup 

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan 

biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas 

mereka sehari-hari.Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri akan 

kebutuhan air bersih beberapa pihak terus melakukan upaya penyediaan dan 

menjaga lingkungan yang menjadi sumber air bersih.Gambaran pelayanan air 

bersih di Kota Bontang dapat terlihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.52 

Aspek Daya Saing dalam Bidang Ketersediaan Air Bersih 

Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
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1. Persentase RT menggunakan air bersih 14,27 25,56 27,13 31,55 31,88 

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum, 2011 

 
Teknologi komunikasi dan informasi merupakan salah satu sektor yang penting 

dalam kegiatan pembangunan. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, akan 

membuka akses masyarakat untuk dapat berinteraksi dengan dunia luar dan 

menjadi sarana penyebaran informasi pembangunan. Hal ini menyebabkan 

masyarakat dapat berkembang dengan cepat dan berbudaya informasi. 

 

Berkaitan dengan daya saing bidang komunikasi dan informatika, fasilitas listrik 

memegang peranan penting.Adapun gambaran ketersediaan fasilitas listrik dapat 

disampaikan melalui tabel berikut ini. 

Tabel 2.53 

Aspek Daya Saing dalam Bidang Fasilitas Listrik dan Telepon 

Kota Bontang Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Rasio ketersediaan daya listrik 101,03 100,90 114,18 178,97 147,02 

2. Prosentase RT yang menggunakan listrik  67,29 65,38 63,66 77,24 

Sumber :1. Bontang Dalam Angka, 2010 

 2. PLN, 2011 

 

2.4.3 Fokus Fasilitasi Iklim Berinvestasi 

Jaminan keamanan, iklim usaha yang baik dan proses perijinan yang mudah 

merupakan beberapa pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi di suatu 

daerah.Secara umum kondisi keamanan Kota Bontang relatif kondusif.Berbagai 

gangguan keamanan dan ketertiban dimasyarakat dapat diatasi oleh aparatur 

pemerintah dan masyarakat dengan baik.Pembinaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan 

lingkungannya. 

Proses perijinan yang dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan 

melalui Badan Pelayanan dan Perijinan Modal (BPPM) Kota Bontang. Prosedur, lama 

mengurus dan keamanan perijinan merupakan kinerja utama pelayanan investasi. 

Setiap daerah berusaha meningkatkan pendapatannya untuk pembiayaan 

pembangunan.Pemerintah berupaya menggali sumber-sumber pembiayaan 

pembangunan.Pajak dan retribusi merupakan sumber-sumber pendapatan daerah. 

 

Adapun gambaran daya saing dengan fokus fasilitasi iklim berinvestasi dapat 

digambarkan melalui beberapa indikator , seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini.  

 

Tabel 2.54 

Aspek Daya Saing bidang Iklim Berinvestasi Kota Bontang  

Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Angka Kriminalitas 32,35 22,44 12,13 10,41 20,81 

2. Jumlah Demo      

 - Bidang politik 14 8 2 2 1 
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No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

 - Ekonomi 2 0 0 5 5 

 - Kasus pemogokan kerja 0 0 0 2 3 

3. Lama Proses Perijinan (hari)      

 - IMB 5 5 5 5 5 

 - TDP 5 5 5 5 5 

 - SITO (HO) 5 5 5 5 5 

 - SIUP 5 5 5 5 5 

 - Ijin Reklame 7 7 7 7 7 

 - IUJK 5 5 5 5 5 

 - Ijin Lokasi 12 12 12 12 12 

 - Ijin Utilitas 5 5 5 5 5 

 - Galian C 12 12 12 12 12 

 - Ijin Operasi Angkutan 12 12 12 12 12 

 - Ijin Angkutan Barang 5 5 5 5 5 

 - Ijin Usaha Angkatan Orang 12 12 12 12 12 

 - Ijin Trayek  14 14 14 14 14 

 - Surat Ijin Pengeboran (SIP) 12 12 12 12 12 

 - Surat Ijin Pengambilan Air Tanah (SIPA) 12 12 12 12 12 

 - Ijin Usaha Pariwisata, Hiburan, Rekreasi  Umum 5 5 5 5 5 

 - Ijin Pameran Dagang dan Hiburan Insidentil 5 5 5 5 5 

4. Pajak Daerah (dalam Juta Rupiah)      

 - Pajak daerah 14.208,45 14.629,14 16.572,11 16.006,41  

 - Pajak Pelayanan Kesehatan 131,56 144,97 0,00 0,00  

 - Pajak Pengujian Kendaraan Bermotor 290,22 345,07 355,88 7.158,59  

 - Pajak Pengujian Kapal Perikanan 8,79 5,37 0,00 0,55  

 - Pajak Pemakaian Kekayaan Daerah 0,00 0,00 0,00 27,06  

 - Pajak Tempat Penginapan 0,00 0,00 657,24 783,64  

 - Pajak Tempat Rekreasi dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 151,52  

 - Pajak Penjualan Produksi Usaha Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - Pajak Peruntukan Penggunaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0,75  

 - Pajak Izin Trayek 8,95 12,15 4,67 6,99  

 Retribusi Daerah 2.102,90 2.549,90 3.255,17 3.686,70  

 Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak      

 - PBB 87.257,88 96.794,26 90.449,10 83.284,87  

 - BPHTB 3.050,31 2.925,66 5.147,27 7.024,38  

 - IHH 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - IHPH 4.314,48 8.289,59 3.938,39 2,718,12  

 - Uang Pemberian Hak Atas Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - Iuran 40.048,93 53.827,46 83.321,09 105.178,46  

 - Landrent 598,37 4,17 5,43 3,10  

Sumber : 1. Badan Kesbangpol Linmas Kota Bontang, 2011 
 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2011 
 3. Bontang Dalam Angka BPS Kota Bontang, 2010 
 

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia 

Penduduk yang berkualitas pada suatu daerah merupakan salah satu aset 

daerah.Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia salah satunya dengan 

meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatkan mutu 

pendidikan.Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk yang ditamatkan maka 

semakin baik kualitas tenaga kerjanya. 
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Rasio ketergantungan menggambarkan besarnya tanggungan kelompok 

produktif.Rasio ketergantungan di Kota Bontang masih diatas 50 penduduk yang 

ditanggung oleh 100 penduduk usia produktif. Adapun daya saing yang difokuskan 

pada sumber daya manusia selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.55 

Aspek Daya Saing dalam Bidang Sumber Daya Manusia Kota Bontang 

Tahun 2006-2010 

No Uraian 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1. Rasio Lulusan S1/S2/S3 33,63 43,56 61,94 77,39 54,49 

2. Rasio Ketergantungan 56,48 51,34 51,94 54,55 49,66 

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang, 2011 
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BAB III  

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 
 

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam perencanaan 

dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini disebabkan analisis isu-isu strategis 

tersebut akan menjadi dasar utama dalam visi dan misi pembangunan. 

 

Berkaitan dengan penyusunan dokumen RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-2025, 

maka disampaikan isu-isu strategis dalam pembangunan daerah yang akan dihadapi 

untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis tersebut  

mencakup permasalahan  pembangunan daerah dan isu strategis.  

 

3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Dalam rangka pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang, 

pemerintah Kota Bontang juga menghadapi berbagai permasalahan. Adapun 

permasalahan tersebut dapat disajikan berikut ini.  

 

1. Kependudukan 

Berdasarkan data demografi yang disajikan pada BAB II, maka diketahui bahwa 

pertambahan penduduk Kota Bontang per tahun cukup tinggi, yakni rata-rata 

mencapai 2,57% per tahun. Pertambahan tersebut umumnya didominasi oleh  

penduduk usia produktif sehingga dapat dipastikan pertambahan tersebut 

disebabkan oleh migrasi. Hal ini erat kaitannya dengan kondisi Kota Bontang 

sebagai daerah industri yang menjadi daya tarik masyarakat Indonesia untuk 

mendapatkan peluang kerja di Kota Bontang. 

 

Seperti daerah lainnya, penyebaran penduduk Kota Bontang juga tidak merata. 

Kepadatan penduduk yang tinggi berada di kelurahan-kelurahan pusat kota lama 

yang pada umumnya merupakan Kelurahan Pesisir (Bontang Kuala – Bontang 

Baru – Berbas Pantai – Tanjung Laut – Tanjung Laut Indah – Berbas Tengah). 

Hal mengakibatkan daerah-daerah tersebut muncul pemukiman-pemukiman 

kumuh dengan masalah sosial yang cukup tinggi.  

 

Sebagai daerah terbuka, mobilitas penduduk untuk keluar dan masuk Kota 

Bontang cukup tinggi. Penduduk yang datang dan menetap di Bontang sebagian 

tidak melaporkan diri ke pemerintah setempat. Kondisi ini menyebabkan 

administrasi kependudukan kurang akurat. Hal tersebut dapat diindikasikan pada 

perbedaan jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh beberapa instansi resmi 

sehingga menyulitkan pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan 

pada masa sekarang dan akan datang.  

 

2. Pendidikan 

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tergambar dari tingkat pendidikannya. 

Melalui pendidikan, masyarakat dapat dibina menjadi tenaga terampil, handal 

dan produktif sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraannya. 

Keberhasilan untuk membentuk sumber daya manusia yang terampil dan 

produktif juga ditentukan oleh kualitas sistem pendidikan. Upaya yang telah 

dilaksanakan pemerintah Kota Bontang adalah menyukseskan program wajib 

belajar 9 (Sembilan) tahun. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

partisipasi anak, khususnya anak usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan 

dasar. 
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Seiring dengan pertambahan penduduk, maka jumlah anak usia sekolah juga 

mengalami peningkatan. Pertambahan tersebut ternyata tidak diimbangi dengan 

ketersediaan fasilitas pendidikan serta kualitas penyelenggaraan pendidikan 

yang memadai. Keterbatasan tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi 

proses pendidikan yang sedang dijalankan serta kualitas sumber daya manusia 

yang dihasilkan pada masa yang akan datang.  

 

Sebagai daerah industri, Kota Bontang membutuhkan tenaga kerja yang memiliki 

pendidikan dan keterampilan yang memadai. Namun hal tersebut belum bisa 

terpenuhi karena sebagian tenaga kerjanya belum memiliki tingkat pendidikan 

yang memadai atau keahliannya tidak sesuai kebutuhan pasar kerja. 

Kesempatan kerja yang ada sebagian besar diisi oleh tenaga kerja luar Kota 

Bontang yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan terjadi ledakan 

penduduk.  

 

Oleh karena itu, pemerintah Kota Bontang perlu mengembangkan pendidikan 

unggulan dan kejuruan baik secara formal, non formal maupun informal. Dengan 

keterampilan dan tingkat pendidikan yang memadai, masyarakat Kota Bontang 

dapat memiliki daya saing untuk memasuki pasar kerja. Hal ini penting artinya 

untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja yang siap pakai, baik untuk 

pasar tenaga kerja lokal, regional maupun internasional.  Oleh karenanya  

dibangun juga sekolah-sekolah kejuruan.  

 

3. Kesehatan 

Kualitas penduduk secara fisik khususnya dapat dilihat dari derajat kesehatan 

penduduk secara keseluruhan. Upaya pelayanan kesehatan masyarakat perlu 

terus ditingkatkan agar semua lapisan masyarakat dapat memperolehnya secara 

mudah dan murah.  

 

Selama ini, pemerintah telah berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui pembangunan rumah sakit dan 

pusat kesehatan masyarakat serta pemberian pelayanan kesehatan secara 

gratis.  Pelayanan kesehatan gratis diberikan pemerintah Kota Bontang melalui 

program asuransi kesehatan bagi masyarakat dengan menggunakan dana 

APBD. 

 

Jenis penyakit yang masih sering dialami oleh masyarakat di antaranya adalah 

disentri, Demam Berdarah Dengue (DBD), dan gangguan saluran pernapasan. 

Penyebab utamanya adalah masih kurangnya ketersediaan sanitasi yang baik, 

serta kebersihan lingkungan dan polusi udara. 

 

Seiring dengan pertambahan penduduk yang pesat maka diperlukan sarana dan 

prasarana kesehatan yang memadai. Konsistensi jaminan pelayanan kesehatan 

yang bermutu kepada semua lapisan masyarakat sangat diperlukan melalui 

pengembangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan. 

 

4. Ketenagakerjaan 

Keberadaan 3 (tiga) perusahaan besar seperti PT. Pupuk Kalimantan Timur,      

PT. Indominco dan PT. Badak NGL di Kota Bontang memberikan peluang 

lapangan kerja. Kondisi ini mendapat perhatian dari pencari kerja di seluruh 

Indonesia sehingga berdatangan ke Kota Bontang untuk mencari pekerjaan. 

Dengan demikian, terjadi peningkatan lowongan kerja yang diiringi dengan 
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peningkatan jumlah pencari kerja. Namun demikian selalu saja lowongan kerja 

lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pencari kerja. 

 

Pada masa yang akan datang kebutuhan tenaga kerja di Kota Bontang masih 

cukup besar mengingat Kota Bontang merupakan kota industri yang terus 

berkembang. Sektor perindustrian Kota Bontang diprediksi tumbuh positif  yang 

dibarengi dengan kebutuhan tenaga kerja yang profesional. Perkembangan 

industri tersebut dapat terlihat dari keinginan PT. Pupuk Kalimantan Timur untuk 

mengembangkan pabriknya serta masuknya investor di bidang industri kimia. 

  

Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dan stakeholder lainnya untuk 

memperbaiki mutu dan kualitas tenaga kerja Kota Bontang melalui pelatihan dan 

praktek kerja agar menjadi tenaga yang siap pakai. Rendahnya pendidikan dan 

keterampilan tenaga kerja akan mengakibatkan sulitnya mencari pekerjaan 

mengingat  pada era globalisasi ini terjadi persaingan tenaga kerja di segala 

bidang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.  

 

Selama ini, kesejahteraan dan keselamatan tenaga kerja kurang diperhatikan 

secara serius oleh pengusaha. Hal ini menyebabkan sering terjadinya  konflik 

antara pekerja dan pengusaha. Dengan demikian diperlukan upaya-upaya 

perlindungan bagi tenaga kerja agar merasa aman bekerja.  

 

5. Perempuan dan Anak 

Gender merupakan suatu bentukan atau konstruksi sosial atau interpretasi 

masyarakat atas perbedaan kondisi biologis laki-laki dan perempuan. Dari 

pengertian tersebut dapat dipahami bahwa isu keadilan gender muncul sebagai 

akibat adanya perbedaan-perbedaan yang diciptakan atau dikontruksikan oleh 

masyarakat. Gender menjadi masalah yang serius ketika terjadi ketidaksetaraan 

antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses dan melakukan kontrol 

atas sumber daya dan/atau memiliki akses atau kesempatan untuk berperan 

dalam pengambilan keputusan.  

 

Indikator pro-gender diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau 

Gender-related Development Indeks (GDI) dan Ukuran Pemberdayaan Gender 

(UPJ) atau Gender Empowerment Measure (GEM).  Indikator yang digunakan 

dalam perhitungan IPG sama dengan IPM dengan memperhatikan perbedaan 

antara gender. UPJ memperhitungkan persentase perempuan di parlemen, 

pejabat dan manajer senior dalam bidang profesional dan teknis serta disparitas 

dalam pendapatan gender. 

 

Sampai saat ini peran aktif perempuan dalam pembangunan dinilai masih 

kurang. Pekerja sektor formal umumnya didominasi oleh kaum laki-laki sehingga 

peluang perempuan untuk berkarier masih rendah. Ditinjau dari disparitas 

pendapatan sektor non pertanian, penghasilan perempuan dan laki-laki di Kota 

Bontang mempunyai perbandingan yang besar dibanding kota-kota lain yaitu 1:3. 

Dengan demikian memang ada perbedaan yang mencolok besarnya pendapatan 

perempuan dan laki-laki.  

 

Jika melihat jumlah penduduk Kota Bontang maka jumlah anak usia yang tidak 

produktif (usia 0 -15 tahun) jumlahnya cukup besar. Besarnya jumlah tersebut 

menjadi pertanda bagi semua pihak yang berkompeten untuk berupaya 

memberikan bimbingan, pembinaan serta perlindungan terhadap anak-anak. 
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6. Pemuda dan Olahraga 

Dilihat dari komposisi penduduk menurut umur, Kota Bontang dapat dikatakan 

sebagai daerah dalam transisi komposisi penduduk dari kategori penduduk usia 

muda ke arah penduduk usia tua.  Komposisi ini mencirikan bahwa penduduk 

Kota Bontang berada pada kelompok peralihan (intermediate). Hal tersebut 

dapat terjadi karena Kota Bontang sebagai daerah terbuka dimana mobilitas 

(migrasi) penduduk usia produktif sangat tinggi.  

 

Sampai saat ini, peran dan fungsi pemuda dalam kegiatan pembangunan di Kota 

Bontang umumnya masih rendah. Kegiatan dan organisasi kepemudaan belum 

mampu menunjukkan fungsi dan peran lembaga kepemudaan dalam proses 

pembangunan. Mengingat peran dan fungsi pemuda dalam kegiatan 

pembangunan di Kota Bontang pada masa yang akan datang diprediksi akan 

meningkat maka diperlukan upaya-upaya untuk mendorong kepedulian terhadap 

berbagai permasalahan pembangunan.  

 

Secara umum, prestasi olahraga masyarakat Bontang juga masih rendah. Hal ini 

disebabkan kurangnya pembinaan intensif terhadap cabang-cabang olahraga 

serta terbatasnya masyarakat yang serius untuk menekuni dalam dunia 

olahraga. Selain itu, tenaga pelatih olahraga yang tersedia masih kurang jumlah 

serta kualitasnya.  

 

Rendahnya animo masyarakat untuk mengembangkan olahraga disebabkan 

oleh terbatasnya sarana dan prasarana serta adanya anggapan masyarakat 

bahwa olahraga tidak terlalu penting. Hal ini menyebabkan atlit-atlit muda 

berbakat tidak memiliki tempat latihan yang memadai dan latihan-latihan yang 

dilakukan kurang intensif. Dengan demikian, atlit-atlit yang ada kurang mampu 

menunjukkan prestasinya baik di tingkat provinsi ataupun nasional. 

 

7. Agama 

Kehidupan beragama senantiasa dibina dengan tujuan untuk menciptakan 

kehidupan masyarakat yang serasi, seimbang dan selaras. Hal ini diharapkan 

dapat mengatasi berbagai masalah sosial budaya sebagai dampak dari 

globalisasi dunia dewasa ini. 

 

Berdasarkan data kependudukan, agama yang ada di Kota Bontang adalah 

Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan lainnya. Dalam praktek kehidupan 

antar umat beragama di Kota Bontang terlihat harmonis dan rukun. Namun 

demikian, perlu peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama agar 

para pemeluknya memiliki landasan moral dan etika untuk berperan serta dalam 

pembangunan. 

 

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk maka perlu dikembangkan fasilitas 

peribadatan serta kegiatan keagamaan sebagai wujud penjaminan kebebasan 

dan perluasan kesempatan pelaksanaan ajaran agama bagi pemeluk-

pemeluknya. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, 

penghayatan dan pengamalan agama bagi setiap individu  dan masyarakat 

dalam melaksanakan pembangunan daerah.  
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8. Kesejahteraan Sosial 

Angka kemiskinan Kota Bontang masih cukup tinggi, yaitu sebesar 19,2%. 

Penduduk miskin Kota Bontang sebagian besar merupakan pendatang baru 

tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai. Kaum pendatang 

baru tersebut berada di Bontang tanpa pekerjaan yang jelas sehingga 

menambah jumlah penduduk miskin.  

 

Kualitas pelayanan serta bantuan dasar terhadap anak terlantar, anak asuh, 

penyandang cacat, penduduk lanjut usia, komunitas adat terpencil dan 

penyandang masalah kesejahteraan sosial belum optimal. Anak terlantar, anak 

jalanan, dan anak cacat akan dididik dan diberi keterampilan agar  dapat 

berkembang dan diterima di lingkungannya. Kesejahteraan sosial para lanjut 

usia dan sumber daya manusia pengelola kesejahteraan sosial belum maksimal 

diperhatikan. 

 

Saat ini Kota Bontang juga terdapat korban NAPZA, eks NAPI dan eks Wanita 

Tuna Susila. Oleh karena diperlukan pelayanan sosial dan rehabilitasi agar para 

korban tersebut kembali ke kehidupan normal, sehingga mereka dapat diterima 

kembali di masyarakat. 

 

9. Pemberdayaan Masyarakat  

Pemberdayaan masyarakat dalam kontek pemerintahan mengandung pengertian 

bahwa penyelenggaraan pemerintahan mengarah pada upaya untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penerapan kebijakan, program dan 

kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan 

masyarakat. Secara birokratis, kebijakan tersebut diinstruksikan hingga tingkat 

kelurahan.  

 

Sampai saat ini, pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya serta sarana dan 

prasarana di kelurahan belum ditingkatkan dan diupayakan secara optimal. 

Sasaran utama pembangunan tersebut  adalah agar kondisi masyarakat yang 

masih berada di bawah garis kemiskinan dapat mengakses berbagai kebutuhan 

baik itu berupa kebutuhan informasi, pendidikan, kesehatan, pemukiman yang 

layak, listrik, pekerjaan yang layak, pelayanan prima dari pihak pemerintah dan 

kebutuhan lainnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat, sehingga secara 

bertahap ekonomi masyarakat miskin akan meningkat. 

 

Berdasarkan fakta yang ada, masyarakat Kota Bontang masih hidup dalam 

kondisi yang kurang mandiri dalam arti memiliki sifat ketergantungan masyarakat 

terhadap pemerintah. Aparatur kelurahan dalam menyelenggarakan 

pemerintahan belum efektif dan optimal. Begitu juga lembaga masyarakat 

kelurahan sebagai mitra kerja pemerintah belum menjalankan tugas dan 

fungsinya secara efektif dan profesional.  

    

Upaya pemberdayaan masyarakat di masa mendatang diharapkan akan mampu 

memberikan keseimbangan antara upaya penguatan masyarakat melalui 

lembaga kemasyarakatan dengan kebijakan pemberian kewenangan kepada 

masyarakat dalam proses pembangunan, dengan penekanan pada aspek 

ekonomi, sosial budaya, politik dan aspek lingkungan serta pemantapan 

penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sebagai jajaran pemerintahan 

terdepan dalam pemberdayaan masyarakat. 

 



  

 

53 
 

10. Reformasi Birokrasi 

Kota Bontang sebagai daerah kota otonom merupakan pemekaran dari 

Kabupaten Kutai bersama-sama dengan Kabupaten Kutai Timur, Kutai 

Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Barat yang dibentuk berdasarkan UU No.49 

Tahun 1999. Sebelumnya Bontang merupakan kota administratif dalam wilayah 

Kabupaten Kutai. Peningkatan status menjadi Kota Bontang membawa berbagai 

konsekuensi terhadap luasnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Kota 

Bontang terutama dengan diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004.  

 

Pemberian kewenangan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab 

seperti yang diamanatkan dalam UU No.32 Tahun 2004, Kota Bontang sebagai 

daerah otonomi dituntut untuk mampu menyelenggarakan  semua bidang 

pemerintahan yang terdiri dari 11 kewenangan kecuali kewenangan di bidang 

politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal. Di 

samping itu, pemerintah daerah mempunyai tugas dan kewajiban berupa 

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, 

pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta 

pemeliharaan hubungan serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.    

 

Pemerintah Kota Bontang berupaya keras untuk menata kelembagaan sesuai 

dengan kebutuhan dan fungsinya. Penataan struktur kelembagaan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang diharapkan dapat berfungsi secara 

optimal dalam rangka mengimplementasikan kebijakan yang dirinci dalam bentuk 

program dan kegiatan agar dapat disesuaikan dengan target dan sasaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya.  

 

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada 

masyarakat, Pemerintahan Kota Bontang telah membentuk instansi-instansi 

pemerintahan yang terdiri atas 2 (dua) sekretariat, 1 (satu) Inspektorat, 1 (satu) 

Badan Layanan Umum Daerah, 13 (tiga belas) dinas, 5 (lima) badan, dan 3 (tiga) 

kantor. Penataan kelembagaan tersebut diimplikasikan juga terhadap 

penempatan sumber daya manusia berdasarkan kapasitasnya di masing-masing 

instansi (right man right place). Penempatan SDM berdasarkan kapasitasnya 

diupayakan melalui mutasi pegawai baik tingkat pejabat maupun staf dengan 

harapan untuk memperoleh kinerja pegawai yang maksimal. 

 

Sebagai salah satu daerah otonom pemerintah Kota Bontang berupaya untuk 

memberikan pelayanan terbaik dan cepat bagi masyarakatnya. Hal tersebut 

tentunya dapat dicapai jika sumber daya manusia yang cakap, tangguh dan 

profesional serta didukung ketersediaan teknologi informasi yang memadai.  

 

Walaupun pemerintah berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan  

melakukan efisiensi organisasi perangkat daerah sesuai kebutuhan dan potensi 

wilayahnya agar koordinasi antar instansi mudah dibangun dengan cepat. 

Namun masyarakat tetap saja menganggap bahwa proses birokrasi dalam 

pemerintahan cukup panjang dan mahal sehingga mengharapkan pelayanan 

pemerintah yang cepat dan murah. 

 

Sebagai daerah terbuka dengan mobilitas penduduk yang tinggi, Kota Bontang 

juga tidak lepas dari berbagai permasalahan daerah. Untuk mengatasi berbagai 

permasalahan, berbagai stakeholder belum terkoordinir dengan baik sehingga 

terkesan lamban dalam proses penyelesaiannya.  Masyarakat sipil, DPRD, partai 
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politik, LSM dan pemerintah berjalan sendiri dalam mengatasi permasalahan 

daerah. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul belum mampu diatasi 

secara maksimal.   

 

11. Penegakan Hukum 

Pembangunan di bidang hukum sudah dilakukan oleh pemerintah tetapi belum 

dapat menjangkau semua program yang direncanakan. Pengembangan Budaya 

Hukum yang menjadi program prioritas di masyarakat untuk menciptakan 

kesadaraan dan ketaatan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan 

tegaknya negara hukum belum sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan karena 

partisipasi masyarakat di bidang hukum masih rendah.  

 

Produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) dijadikan sebagai landasan 

hukum bagi pemerintah kota untuk menangani masalah-masalah baik yang 

dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan 

maupun yang berhubungan dengan warga masyarakat belum dijalankan dengan 

baik. Perda belum dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah kota secara 

maksimal dalam menata aktivitas masyarakat, sehingga timbul kekhawatiran 

bahwa apa yang dilaksanakan oleh pemerintah bertentangan dengan peraturan-

peraturan yang bersifat universal seperti pelanggaran HAM.  

 

12. Komunikasi dan Informasi 

Teknologi komunikasi dan informasi merupakan salah satu sektor yang penting 

dalam kegiatan pembangunan. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, 

akan membuka akses masyarakat untuk dapat berinteraksi dengan dunia luar 

dan menjadi sarana penyebaran informasi pembangunan. Hal ini menyebabkan 

masyarakat dapat berkembang dengan cepat dan berbudaya informasi.   

 

Peran media massa di Kota Bontang masih belum optimal dalam memberikan 

informasi yang akurat, lengkap, jujur, adil dan berimbang kepada masyarakat. 

Saat ini, jaringan televisi masih didominasi oleh siaran televisi swasta yang 

dipancarkan dari Jakarta dengan muatan lokal yang terbatas. Televisi lokal Kota 

Bontang, terdiri dari LNG TV dan PK TV.  Radio lokal terdiri dari 4 (empat) radio 

milik swasta dan 1 (satu)  pemerintah. Surat kabar yang beredar di Kota Bontang 

adalah 2 terbitan nasional dan 3 terbitan regional. Media cetak dalam bentuk 

tabloid dan majalah terbit secara berkala, yakni setiap satu minggu, dua minggu, 

dan tabloid bulanan. Meskipun tren penggunanya mengalami peningkatan, 

namun jangkauan layanan maupun mutu penerbitan belum sesuai harapan. 

 

13. Penataan Ruang 

Struktur ruang Kota Bontang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu  

 Bagian Wilayah Kota  (BWK) I terdiri dari 8 kelurahan yang berada di dalam 

2 kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang 

Selatan.  Termasuk di dalam BWK I ini adalah Kelurahan Bontang Kuala, 

Gunung Elai, Bontang Baru dan Api-api yang termasuk Kecamatan Bontang 

Utara. Sedangkan yang termasuk di dalam Kecamatan Bontang Selatan 

adalah Kelurahan Berbas Tengah, Berbas Pantai, Tanjung Laut, dan 

Tanjung Laut Indah. BWK I dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, 

dan kegiatan pendukung Permukiman, Pariwisata, Pelabuhan, Kawasan 

Konservasi, Perikanan. Secara fungsional, kawasan BWK I merupakan 



  

 

55 
 

kawasan integrasi daratan dan lautan sesuai dengan batasan kecamatan 

yang ada.  

 

 Bagian Wilayah Kota (BWK) II ini terdiri dari beberapa kelurahan yang 

berada di dalam  3 kecamatan di Kota Bontang. Terdiri dari Kelurahan 

Satimpo (Kecamatan Bontang Selatan); Kelurahan Telihan, Kanaan, dan 

Belimbing (Kecamatan Bontang Barat); Kelurahan Loktuan dan Guntung 

(Kecamatan Bontang Utara). BWK II dengan kegiatan utama industri 

strategis kota, pelabuhan dan pergudangan. Kegiatan Pendukung di BWK ini 

adalah Permukiman, Pariwisata, Perikanan, Kawasan Militer, Kawasan 

Lindung/Konservasi, Alur Pelayaran.  Dengan demikian, secara fungsional 

kawasan BWK II merupakan kawasan integrasi daratan dan lautan sesuai 

dengan batasan kecamatan yang ada.  

 

 Bagian Wilayah Kota  (BWK) III adalah Kelurahan Bontang Lestari 

(Kecamatan Bontang Selatan). BWK III dengan kegiatan utama adalah pusat 

pemerintahan kota, industri polusi ringan, dan pusat kegiatan olahraga. 

Kegiatan pendukung di BWK ini adalah Permukiman, Perikanan, Pariwisata, 

Bandara, Kawasan Lindung/Konservasi, Alur Pelayaran. Secara fungsional, 

kawasan BWK III merupakan kawasan integrasi daratan dan lautan sesuai 

dengan batasan kecamatan yang ada.  

 

Dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, perkembangan wilayah akan diarahkan  

ke Kelurahan Bontang Lestari. Pengembangan ekonomi Kota Bontang yang 

bertumpu pada sektor industri dan jasa akan membuka peluang tumbuhnya 

pusat kegiatan baru. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan daerah 

industri baru tersebut akan mendorong penduduk ke arah wilayah tersebut 

sehingga permukiman akan segera berkembang. Kondisi tersebut diharapkan 

akan mendorong terjadinya keseimbangan antar sektor dan antar wilayah.  

 

Namun upaya tersebut belum berjalan sesuai harapan. Pesisir pantai dan pinggir 

sungai yang ditetapkan sebagai wilayah green belt dikonversi menjadi areal 

pemukiman dan industri. Masyarakat masih cenderung membangun rumah di 

sekitar kawasan industri dan pusat-pusat pemukiman padat penduduk. Hal 

tersebut mengakibatkan terjadinya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai 

peruntukannya serta menurunnya daya dukung lingkungan hidup. Kondisi ini 

juga memungkinkan terus berkembangnya kawasan pemukiman kumuh dengan 

sanitasi lingkungan yang buruk.  

  

14. Perumahan dan Permukiman 

Perumahan dan Permukiman penduduk di Kota Bontang perkembangannya 

mengikuti pola sebaran dan migrasi penduduk. Perkembangan pemukiman di 

beberapa kawasan yang tidak disertai pemenuhan sarana dan prasarana 

perkotaan telah menimbulkan pemukiman kumuh serta memunculkan 

permasalahan sosial  perkotaan.  

 

Selain itu, bertambahnya jumlah penduduk sekitar bantaran sungai dan pesisir 

menjadikan pemukiman di atas air dan pinggir sungai semakin berkembang. Hal 

ini menyebabkan kualitas lingkungan menurun serta menjadikan kawasan 

perumahan menjadi tidak berwawasan lingkungan.  
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Pembangunan perumahan dan pemukiman yang berwawasan lingkungan sesuai 

dengan kemampuan masyarakat, pemerataan kebutuhan hunian bagi 

masyarakat serta mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh merupakan 

harapan pemerintah dan masyarakat. Adanya harapan tersebut mengindikasikan  

bahwa kondisi perumahan dan pemukiman di Kota Bontang pada masa yang 

akan datang diyakini akan semakin membaik walaupun penyediaannya masih 

akan tetap terpusat di daerah perkotaan. Upaya pengembangan perumahan dan 

pemukiman ke daerah pengembangan yaitu Bontang Lestari memang sedang 

diupayakan pemerintah tetapi masih terbatas pada ketersediaan sumber energi 

listrik dan penyediaan air bersih.   

 

Sebagian besar kawasan pemukiman kumuh berada dekat sungai dan pesisir. 

Pemerintah telah beberapa kali berupaya merelokasi dan atau menata areal 

pemukiman kumuh tetapi sebagian besar tidak bersedia untuk dipindahkan. Pola 

masyarakat yang cenderung tinggal dekat dengan sungai atau pinggir laut sulit 

diubah. Hal ini berkaitan dengan usahanya yang sebagian besar adalah nelayan 

dan rumah tangga perikanan. 

 

15. Lingkungan Hidup 

Kondisi lingkungan hidup di Kota Bontang sangat memprihatinkan, baik 

kerusakan yang diakibatkan oleh masyarakat maupun melalui pencemaran 

lingkungan. Sampai saat ini pemerintah kesulitan  memonitor dan melakukan 

pengujian tingkat kerusakannya karena keterbatasan dana, peralatan dan SDM. 

Dengan demikian perkembangan kondisi lingkungan sulit dimonitor 

perkembangannya karena datanya selalu menggunakan data sekunder dari 

perusahaan atau penelitian sebelumnya.  

 

Kondisi lingkungan di Kota Bontang tidak terlepas dari keberadaan industri gas 

alam cair dan industri pupuk. Keberadaan industri akan berpengaruh pada 

kualitas lingkungan hidup yaitu adanya polusi udara dan polusi air. Aktivitas 

industri di Kota Bontang yang cenderung naik dari tahun ke tahun 

memungkinkan adanya pencemaran yang belum terdata secara akurat. 

Lingkungan udara dan air di Kota Bontang diindikaskan telah tercemar dengan 

logam berat sehingga perlu penanggulangan secepatnya.  

 

Pada tahun 2008, dilakukan pengukuran pemantauan pencemaran di beberapa 

titik lokasi di Kota Bontang untuk melihat kualitas air sungai, air laut, air limbah 

dan udara ambien.  Dari hasil pengukuran di lapangan dan uji laboratorium 

diketahui cukup banyak parameter yang melampaui baku mutu lingkungan, 

terutama untuk minyak dan Cadmium, Chromheksavalen, DO, Sulfida, Phenol, 

Minyak dan Lemak, E Coli serta Bakteri Coliform untuk kualitas air sungai. Untuk 

air laut, parameter-parameter yang melebihi baku mutu adalah COD, Phenol, 

Chromheksavalen, Timbal, Tembaga dan Nikel.  Untuk air limbah rumah sakit 

dan industri hanya pada pH dan temperatur yang masih dalam batas toleransi. 

Sementara untuk kualitas udara ambien Kota Bontang, rata-rata parameter yang 

melampaui baku mutu adalah SO2, NO2 dan debu.  Kurang koordinasi antara 

industri dan pemerintah menyebabkan pencamaran yang terjadi sulit dideteksi 

sumbernya secara akurat. 

 

Selain itu, limbah dan sampah rumah tangga terus meningkat akan berdampak 

pada pencemaran lingkungan. Hingga saat ini, penanganan sampah masih 
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belum teratasi dengan baik karena kurangnya dukungan masyarakat, 

terbatasnya sarana dan prasarana persampahan, serta keterbatasan SDM.  

 

Pada kawasan pesisir, ekosistem mangrove Kota Bontang menunjukkan kondisi 

memprihatinkan.  Banyak lokasi yang mengalami penurunan ketebalan akibat 

pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu bakau untuk keperluan kayu bakar, 

alat tangkap belat dan bahan bangunan. Selanjutnya lahan yang terbuka 

dimanfaatkan untuk membuat tambak. 

 

Ketergantungan masyarakat pesisir Kota Bontang pada hutan mangrove sangat 

tinggi. Namun hal ini tidak seimbang dengan upaya reboisasi. Akibatnya tingkat 

kerusakan ekosistem mangrove sulit dikendalikan. Adapun upaya reboisasi yang 

dilakukan pemerintah, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan 

kelompok-kelompok peduli lingkungan umumnya diabaikan sehingga bibit yang 

telah ditanam mati .  

 

Kondisi terumbu karang di perairan laut Kota Bontang secara umum mengalami 

penurunan. Kerusakan ini terjadi akibat penangkapan ikan dengan bom atau zat 

kimia. Usaha tersebut sulit dibasmi karena dilakukan dengan sangat rapi dan 

tertutup pada saat kondisi sepi. Pengawasan dan penyuluhan sudah dilakukan 

oleh instansi terkait namun hasilnya belum signifikan. 

 

Berdasarkan kondisi biofisiknya, kawasan hutan lindung Kota Bontang termasuk 

jenis hutan hujan tropis dataran rendah (tropical lowland rain forest). Hutan ini 

merupakan bekas kawasan hutan produksi. Terdapatnya penambangan pasir 

secara ilegal dan perambahan hutan untuk berbagai kepentingan telah 

mengakibatkan semakin kritis. Kawasan hutan yang rusak berubah menjadi 

hamparan padang alang-alang dan semak atau hanya merupakan pulau-pulau 

kecil dengan luasan tertentu (forest fragmentation) dengan tipe hutan dari hutan 

sekunder muda sampai hutan sekunder. Pengendalian kerusakan sulit dilakukan 

karena keterbatasan pengawasan serta adanya perlawanan warga terhadap 

petugas yang melakukan operasi yustisi.  

 

16. Perekonomian Kota Bontang 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan 

Timur dijelaskan bahwa Kota Bontang saat ini memiliki potensi komoditas 

unggulan perikanan, pupuk dan gas.  Industri pupuk dan gas merupakan sektor 

unggulan dan menjadi basis ekonomi Kota Bontang. Oleh karena itulah, maka 

struktur perekonomian Kota Bontang didominasi oleh sektor industri migas.  

Kontribusi industri migas (industri pengilangan minyak bumi dan gas alam cair) di 

Kota Bontang pada tahun 2004 mencapai sekitar 92,03% dari PDRB Kota 

Bontang dan pada tahun 2007 kontribusinya menurun menjadi sekitar 89,93%.   

 

Sementara itu, sektor non migas di Kota Bontang yang pada tahun 2004 hanya 

menyumbang 7,97% terhadap perekonomian Kota Bontang, ini menunjukkan   

peranan sektor non migas yang terus meningkat.  Hal ini ditunjukkan oleh 

kontribusi sektor non migas pada tahun 2007 yang meningkat menjadi 10,07%.  

Sektor non migas yang memberikan kontribusi besar adalah sektor industri 

pengolahan yang saat ini kontribusinya mencapai 3,3% terhadap sektor PDRB 

non migas (data tahun 2007).  Kontribusi tersebut memang mengecil jika 

dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 48,07% dari total PDRB non migas, 

karena meningkatnya kontribusi sektor bangunan yang dalam tujuh tahun 
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terakhir perkembangannya sangat pesat.  Hal ini tidak terlepas dari belanja 

pemerintah Kota Bontang untuk membangun berbagai infrastruktur Pelabuhan 

Loktuan,  GOR dan kantor Pemerintahan Kota Bontang.  Kontribusi sektor lain 

yakni sektor perdagangan, keuangan  dan  jasa  tidak menunjukkan perubahan 

kontribusi yang signifikan dan kontribusinya cenderung stagnan. 

 

Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang selama periode 2004-2007 cenderung 

stagnan atau mengalami pertumbuhan ekonomi pada level yang rendah (kurang 

dari 5%) bahkan cenderung menurun.   Bahkan jika dibandingkan pertumbuhan 

ekonomi kota-kota lainnya, pertumbuhan ekonomi Kota Bontang ini sungguh 

mengkhawatirkan, karena pertumbuhan rata-rata PDRB total seluruh 

kabupaten/kota di Kalimantan Timur bisa mencapai 10,16% pada periode    

2004-2007. 

 

Gambar 3.1  

Pertumbuhan Ekonomi (%) Kota Bontang, Tahun 2001-2007 

 
 

Jika sektor migas tidak diperhitungkan, PDRB per kapita  tahun 2007 mencapai          

Rp 35.577.406 (BPS Kota Bontang, 2008) atau setara dengan 3,558 US $  

(dengan nilai tukar 1 US $ = Rp 10.000).  Dan jika sektor migas dalam PDRB 

diperhitungkan, pendapatan per kapita Kota Bontang tahun 2008 sudah 

mencapai Rp  321.168.807,56   atau sekitar US $ 32,000.  Perbedaan yang 

besar antara PDRB perkapita dengan dan tanpa migas tersebut menunjukkan 

bahwa tingkat kehidupan di lokasi industri migas (seperti di lingkungan industri 

PT Pupuk Kaltim dan PT Badak NGL) sangat berbeda jauh dengan tingkat 

kehidupan masyarakat Kota Bontang pada umumnya.   

Namun, demikian tidak bisa dipungkiri, bahwa  pendapatan per kapita bagi 

mereka yang bekerja di sektor industri migas dan pertambangan  telah 

memberikan multiplier effect yang cukup besar bagi sektor non migas di Kota 

Bontang.  Hal ini ditunjukkan oleh pendapatan per kapita tanpa migas yang 

mencapai sekitar Rp 35 juta pada tahun 2007, dibandingkan dengan pendapatan 

per kapita rata-rata di Indonesia yang hanya  mencapai 13,1 juta rupiah pada 

tahun 2008.   Di samping itu, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa 

ada kecenderungan, walaupun pertumbuhan PDRB dengan migas menurun 

(pertumbuhannya negatif), tetapi pertumbuhan PDRB tanpa migas masih positif.  
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Ini menunjukkan bahwa sektor non migas masih dapat berkembang dan terus  

berkembang walaupun kontribusi sektor migas menurun.   

 

Perkiraan Kondisi Perekonomian Kota Bontang Masa Depan 

 

Salah satu permasalahan penting  dalam perumusan Visi dan Misi Kota Bontang 

adalah  bagaimana kondisi perekonomian Kota Bontang di Masa Depan yang 

mungkin terjadi dan bagaimana pula kondisi ekonomi yang diinginkan oleh 

stakeholder Kota Bontang.  Jika ada gap antara yang mungkin terjadi dengan 

keinginan pemangku kepentingan tersebut, maka visi dan misi serta arah strategi 

digunakan agar yang diharapkan benar-benar terjadi sehingga keinginan dan 

kemungkinan kondisi perekonomian tidak terjadi gap. Oleh karena itulah dalam 

menganalisis kondisi perekonomian Kota Bontang di masa depan, maka ini akan 

mengembangkan berbagai skenario yang mungkin terjadi di masa depan.     

 

Dalam kerangka jangka panjang, skenario perekonomian Kota Bontang sebagai 

berikut :  

 

1. Skenario Base Line :  Skenario ini merupakan skenario jika perekonomian 

Kota Bontang akan mengikuti tren dalam lima tahun terakhir yakni sektor 

industri migas turun dan sektor lain tumbuh sebagaimana pertumbuhan 

ekonomi dalam lima tahun terakhir.  Skenario ini merupakan skenario  yang 

cenderung pesimis.  

 

2. Skenario Moderat : Skenario ini  dirancang dengan mengasumsikan bahwa 

sektor migas tetap menurun, tetapi sektor industri non migas (agro industri) 

tumbuh 7%, sektor perikanan juga tumbuh 7%, sektor perdagangan juga 

tumbuh 7%, sektor angkutan laut tumbuh 6% dan jasa maritim tumbuh 7%, 

sementara sektor jasa lain tumbuh moderat 5%.  Skenario ini menganggap 

bahwa dengan berkembangnya agroindustri  dan didukung oleh jasa maritim, 

maka sektor perdagangan dan jasa akan ikut berkembang dan akan 

mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Bontang. 

 

3. Skenario Optimis 1 : skenario ini mirip No.2 dengan tingkat pertumbuhan 

yang lebih tinggi (lihat Tabel 3.1),  ditambah pertumbuhan yang lebih tinggi di 

sektor  keuangan, dan  sektor migas tetap exist namun  stagnan. 

 

4. Skenario Sangat Optimis 2: Skenario ini mirip dengan skenario 3, tetapi 

sektor industri migas : gas alam cair diasumsikan masih tetap tumbuh rata-

rata 2% per tahun.   Asumsi pertumbuhan setiap sektor dan setiap skenario 

dapat dilihat pada Tabel 3.1  
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Tabel 3.1  

Asumsi Pertumbuhan per tahun (%) Sektor-Sektor  

Ekonomi Kota Bontang 

Sektor 

Skenario 

Base 

Line 
Moderat Optimis 

Sangat 

Optimis 

1. PERTANIAN     

    a. Tanaman Bahan Makanan 1,77 1,77 1,77 1,77 

    b. Tanaman Perkebunan 3,13 3,13 3,13 3,13 

    c. Peternakan dan Hasil-hasilnya 1,45 1,45 1,45 1,45 

    d. Kehutanan     

    e. Perikanan 4,02 7,00 8,00 8,00 

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN  -0,02 -0,02 -0,02 

    a. Minyak dan Gas Bumi -2,41 -2,41 -2,41 -2,41 

    b. Pertambangan tanpa Migas 0,00    

    c. Penggalian 5,46 5,46 5,46 5,46 

3. INDUSTRI PENGOLAHAN     

    a. Industri Migas -3,08 -3,08 0,00 2,00 

        1. Pengilangan Minyak Bumi 0,00 0,00 0,00 0,00 

        2. Gas Alam Cair -2,76 -2,76 -2,76 2,00 

    b. Industri Tanpa Migas  5,34 5,34 5,34 

        1.  Industri Besar dan Sedang  5,35 7,00 9,00 9,00 

        2.  Industri Kecil 3,69 7,00 9,00 9,00 

        3. Industri Kerajinan  Rumah Tangga  2,97 5,00 9,00 9,00 

4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH  9,67 9,67 9,67 

    a. Listrik 8,85 8,85 8,85 8,85 

    b. Gas     

    c. Air Bersih 9,31 9,31 9,31 9,31 

5. BANGUNAN 5,70 5,70 7,00 7,00 

6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN     

    a. Perdagangan Besar & Eceran 2,80 7,00 9,00 9,00 

    b. Hotel                2,82 7,00 9,00 9,00 

    c. Restoran 2,08 7,00 9,00 9,00 

7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI   3,28 3,28 3,28 

    a. Pengangkutan 2,47 2,47 2,47 2,47 

        1. Angkutan Darat 2,36 2,36 2,36 2,36 

        2. Angkutan Sungai      

        3. Angkutan Laut 1,20 6,00 9,00 9,00 

        5. Angkutan Udara     

        6. Jasa Penunjang Angkutan 6,96 7,00 9,00 9,00 

    b. Komunikasi 5,60 5,60 5,60 5,60 

        1. Pos dan Telekomunikasi  5,61 5,61 5,61 5,61 

        2. Jasa Penunjang Komunikasi 3,33 3,33 3,33 3,33 

8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JASA 

PERUSAHAAN 0,46 0,46 0,46 

    a. Bank 4,05 4,05 4,05 4,05 

    b. Lembaga Keuangan tanpa Bank 2,74 2,74 2,74 2,74 

    c. Sewa Bangunan 0,70 0,70 0,70 0,70 

    d. Jasa Perusahaan 7,58 7,58 7,58 7,58 

9. JASA-JASA  4,20 4,20 4,20 

    a. Pemerintahan Umum 4,93 7,00 7,00 7,00 

    b. Swasta : 1,83 1,83 1,83 2,80 

        1. Hiburan & Rekreasi 2,03 5,00 7,00 7,00 

        2. Sosial Kemasyarakatan 2,04 5,00 7,00 7,00 

        3. Perorangan & Rumahtangga 1,75 5,00 7,00 7,00 
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Gambar 3.2 

Asumsi Pertumbuhan per tahun Sektor-Sektor Ekonomi  Kota Bontang 

 

 

 

 

Jika perekonomian Kota Bontang tumbuh mengikuti tren lima tahun terakhir yakni 

sektor industri gas alam cair mengalami kontraksi 2,76% dan sektor lain tumbuh 

dalam level yang rendah, maka perekonomian Kota Bontang akan mengalami 

kontraksi  hingga tahun 2030. Setelah tahun 2030 perekonomian akan tumbuh 

dalam level pertumbuhan yang relatif rendah hingga tahun 2050 (Lihat Tabel 3.2). 

Dengan proses demikian, maka transformasi struktur ekonomi  berjalan sangat-

sangat lambat, nyaris tak terjadi, karena  baru pada tahun 2037 (lihat Gambar 3.5 

dan Gambar 3.6) sektor non migas mampu mensubtitusi sektor migas.  Skenario 

ini terjadi jika  seluruh stakeholder tidak melakukan respons atas menurunnya 

sektor industri migas dan tidak ada usaha untuk mendorong perkembangan 

sektor nonmigas.  Skenario ini agak sulit untuk terwujud, karena perumusan visi 

dan misi yang dilakukan dalam penyusunan RPJP Kota Bontang merupakan 

respon atas  kondisi yang ada saat ini. Oleh karena itu,  skenario yang berpeluang 

untuk terjadi adalah skenario base line yang digambarkan dengan kurva sesuai 

gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 

Tren Perekonomian Kota Bontang dengan Skenario Base Line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika sektor migas tetap tumbuh minus seperti tren yang terjadi dalam lima tahun 

terakhir, tetapi  melalui serangkaian kebijakan pemerintah Kota Bontang berhasil 

mendorong sektor agroindustri, perikanan dan kelautan serta jasa maritim, yang 

kemudian diikuti oleh  bergeraknya sektor perdagangan dengan pertumbuhan 

masing-masing sektor cukup moderat 5-7%, maka  perekonomian Kota Bontang  

masih terus akan terkontraksi sampai  tahun 2024 dan kemudian perekonomian 

Kota Bontang akan tetap tumbuh rendah hingga tahun  2040 dan setelah itu 

perekonomian akan tumbuh moderat hingga tahun 2050.  Dengan kinerja 

ekonomi demikian, pada tahun 2032 sektor non migas mampu mensubtitusi 

sektor migas.  Tampaknya  proyeksi pertumbuhan dan struktur perekonomian 

dengan skenario moderat tersebut tidak cukup memuaskan, karena jika hal ini 

yang terjadi, maka  periode RPJPD Kota Bontang 2005-2025, kondisi 

perekonomian Kota Bontang masih akan berada pada tingkat pertumbuhan yang 

rendah.  Periode ini hanya mampu digunakan untuk meletakkan dasar dalam 

rangka melakukan transformasi ekonomi Kota Bontang. Jika percepatan 

pertumbuhan ekonomi dan transformasi ekonomi yang diharapkan, maka hasil 

proyeksi dua skenario yang agak optimis, yang digambarkan dengan kurva sesuai 

gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 

Tren Perekonomian Kota Bontang dengan Skenario Moderat 

 

 

 

 

 

Jika menginginkan Kota Bontang tumbuh relatif lebih cepat maka arah kebijakan 

yang harus diambil oleh pemerintah adalah tetap mempertahankan sektor industri 

migas (industri gas alam cair) dengan kapasitas yang ada saat ini (walaupun 

dengan pertumbuhan nol) dan diikuti oleh kebijakan untuk mendorong  

pertumbuhan sektor  industri non migas (agroindustri), perikanan kelautan dan 

jasa maritim, perdagangan dan jasa yang tumbuh relatif tinggi, maka mulai tahun 

2011 tingkat  pertumbuhan ekonomi Kota Bontang sudah mulai positif dan 

berangsur-angsur perekonomian akan tumbuh dalam level yang rendah sampai 

moderat.  Dengan kinerja ekonomi demikian, transformasi ekonomi Kota Bontang 

dilakukan dengan hati-hati karena  sektor nonmigas baru akan mensubtitusi 

sektor migas pada tahun 2036.  Jadi hasil skenario optimis 1 (satu) ini 

menunjukkan bahwa perode RPJPD Kota Bontang digunakan untuk meletakkan 

dasar transformasi ekonomi Kota Bontang dengan tetap mempertahankan 

pertumbuhan ekonomi positif.  Kondisi ini akan bisa dicapai jika sektor industri 

migas, khususnya gas alam cair, masih akan exist dengan kapasitas yang sama 

saat ini yang diikuti kebijakan mendorong pertumbuhan sektor agroindustri, 

perikanan dan jasa maritim, perdagangan dan jasa-jasa keuangan ke level 

pertumbuhan yang relatif  tinggi.  Usaha yang perlu dilakukan agar sektor industri 

gas alam cair masih bisa beroperasi dengan kapasitas seperti saat ini, serta 

kebijakan dan langkah-langkah strategis apa yang  perlu diambil agar sektor 

agroindustri, perikanan dan kelautan serta jasa maritim, sektor perdagangan dan 

jasa keuangan bisa tumbuh dengan tingkat yang relatif tinggi.  Ini merupakan 

salah satu permasalahan penting bagi pemerintah Kota Bontang agar kondisi 

perekonomian dengan skenario optimis 1 (satu) ini bisa diwujudkan.  Dengan 

skenario ini, memang transformasi ekonomi akan terjadi setelah periode RPJPD 

2005-2025 selesai, tetapi skenario ini menunjukkan perekonomian Kota Bontang 

tidak akan mengalami kontraksi dan turbulensi yang serius selama periode 2005-

2025 sebagaimana dua skenario sebelumnya. Skenario optimis 1 (satu) tersebut 

digambarkan  dengan kurva sesuai gambar 3.5 
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Gambar 3.5 

Tren Perekonomian Kota Bontang dengan Skenario Optimis 1 (satu) 

 

 

 

 

 

Situasi yang agak lebih baik terjadi jika sektor industri migas (gas alam cair) 

masih bisa tumbuh sekitar 2%, sebagaimana ditunjukkan oleh  hasil skenario 

optimis 2 yang digambarkan dengan kurva pada gambar 3.6.    

 

Gambar 3.6 

Tren Perekonomian Kota Bontang dengan Skenario Optimis 2 (dua) 
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Tabel 3.2 

 Rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan Kota Bontang beberapa  

periode ke depan dengan beberapa skenario 

 Seknario Base Line 

Periode PDRB Total PDRB Tanpa Migas PDRB MIGAS 

2005-2010 -2,22 5,08 -2,99 

2011-2015 -1,69 4,86 -2,76 

2016-2020 -1,27 4,95 -2,76 

2021-2025 -0,74 5,03 -2,76 

2026-2030 -0,09 5,11 -2,76 

2031-2035 0,67 5,18 -2,76 

2036-2040 1,47 5,24 -2,76 

2041-2045 2,28 5,30 -2,76 

2046-2050 3,02 5,35 -2,76 

    

 Skenario Moderat 

Periode PDRB Total PDRB Tanpa Migas PDRB MIGAS 

2005-2010 -2,14 5,79 -2,99 

2011-2015 -1,42 6,25 -2,76 

2016-2020 -0,82 6,31 -2,76 

2021-2025 -0,03 6,37 -2,76 

2026-2030 0,91 6,42 -2,76 

2031-2035 1,95 6,46 -2,76 

2036-2040 2,99 6,50 -2,76 

2041-2045 3,94 6,54 -2,76 

2046-2050 4,73 6,57 -2,76 

    

 Skenario Optimis 1 (satu) 

Periode PDRB Total PDRB Tanpa Migas PDRB MIGAS 

2005-2010 -0,82 6,65 -1,62 

2011-2015 1,13 7,97 0,00 

2016-2020 1,56 8,04 0,00 

2021-2025 2,13 8,11 0,00 

2026-2030 2,82 8,17 0,00 

2031-2035 3,60 8,23 0,00 

2036-2040 4,44 8,28 0,00 

2041-2045 5,27 8,34 0,00 

2046-2050 6,03 8,38 0,00 

    

 Skenario optimis 2 (dua) 

Periode PDRB Total PDRB Tanpa Migas PDRB MIGAS 

2005-2010 0,07 6,67 -0,62 

2011-2015 2,78 8,01 2,00 

2016-2020 3,01 8,07 2,00 

2021-2025 3,29 8,14 2,00 

2026-2030 3,63 8,19 2,00 

2031-2035 4,02 8,25 2,00 

2036-2040 4,47 8,30 2,00 

2041-2045 5,00 8,35 2,00 

2046-2050 5,45 8,39 2,00 

 

Dari hasil simulasi tersebut, maka beberapa kesimpulan terkait dengan perkiraan 

masa depan Kota Bontang adalah sebagai berikut: 

1) Kebijakan pembangunan  yang akan dituangkan dalam RPJPD Kota Bontang 

2005-2025 seyogyanya diarahkan untuk mentransformasi ekonomi Kota 
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Bontang  dengan mendorong pertumbuhan sektor non migas utamanya 

agroindustri, industri dan jasa kelautan, perdagangan, jasa perusahaan dan 

perbankan agar struktur perekonomian Kota Bontang menjadi lebih kuat.  

Hasil proyeksi perekonomian dengan skenario baseline (pertumbuhan industri 

migas terus menurun dan sektor lain (non migas) berkembang dengan 

pertumbuhan yang rendah-moderat) menunjukkan bahwa hingga tahun   

2030-an perekonomian Kota Bontang akan terus berada dalam pertumbuhan 

yang negatif.  Hal ini disebabkan besarnya pendapatan dari  sektor industri 

migas (gas alam cair) dalam perekonomian Kota Bontang (saat ini  mencapai 

kurang lebih 90% dari PDRB Kota Bontang, sehingga meningkatkan 

pendapatan dari sektor industri non migas yang akan membuat struktur 

perekonomian menjadi lebih kokoh. 

 

2) Setidaknya ada tiga ruang pilihan untuk melakukan transformasi ekonomi agar 

struktur ekonomi menjadi lebih kokoh yaitu :  

a) Pilihan pertama adalah karena karakter sumber daya yang tak terbarukan, 

sektor industri migas di masa depan akan terus mengalami penurunan.  

Jika ini yang dihadapi, maka kondisi perekonomian Kota Bontang periode 

pembangunan 2005-2025 akan mengalami kontraksi (pertumbuhan 

minus), tetapi sedikit lebih baik dibandingkan kondisi saat ini, karena 

sektor non migas akan berkembang lebih baik dan di masa depan akan 

menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Kota Bontang  

b) Pilihan kedua adalah tetap mengupayakan agar industri migas di Kota 

Bontang tetap exist dengan kapasitas yang ada saat ini dan mendorong 

pertumbuhan di sektor non migas. Jika ini yang dipilih, maka mulai tahun 

2010 perekonomian Kota Bontang akan keluar dari jebakan pertumbuhan 

ekonomi negatif dan struktur ekonomi menjadi relatif lebih kuat, kendati 

pada akhir periode RPJPD tahun 2025  perekonomian masih tumbuh 

relatif rendah. Ruang pilihan ini akan terasa nyaman bagi pemangku 

kepentingan, karena perekonomian tidak akan mengalami turbulensi 

(kontraksi) dan transformasi ekonomi dilakukan dengan tetap melihat 

pentingnya sektor industri migas di Kota Bontang. Pilihan ini berimplikasi 

bahwa periode 2005-2025 Kota Bontang akan masih menjadi kota industri 

migas, tetapi struktur perekonomiannya makin lebih kuat karena industri 

non migas dan jasa  didorong untuk terus tumbuh pada level yang lebih 

tinggi.  

c) Pilihan ketiga adalah terus berupaya mengembangkan industri migas 

sehingga mampu tetap tumbuh yang juga diikuti usaha yang serius untuk 

mendorong sektor non migas agar mampu mencapai level pertumbuhan 

yang tinggi. Pilihan ini juga akan membawa Kota Bontang masih akan 

menjadi kota migas dengan struktur yang makin kuat karena telah 

berkembangnya sektor non migas.    

 

Dari fakta-fakta  yang diungkap mengenai struktur perkonomian Kota Bontang 

seperti yang telah diuraikan di atas, yakni menurunnya kontribusi sektor industri 

migas yang juga diikuti oleh menurunnya kontribusi sektor industri pengolahan 

non migas, serta cenderung tetapnya kontribusi sektor lainnya dalam 

perkonomian menunjukkan bahwa saat ini tidak terjadi transformasi 

perekonomian Kota Bontang dari sektor primer (sumber daya alam) dan 

sekunder (industri berbasis sumber daya alam) ke sektor sekunder–tersier 

(industri pengolahan non migas, perdagangan dan jasa). Fenomena ini 

menunjukan bahwa Kota Bontang belum berhasil menjadi sebuah kota seperti 
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kota-kota di Kalimantan Timur pada umumnya seperti Balikpapan, Samarinda 

dan Kota Tarakan yang telah berhasil mentransformasi ekonomi menjadi 

perekonomian dengan basis ekonomi sektor perkotaan yakni industri-

perdagangan dan jasa. Hal ini merupakan indikasi adanya permasalahan serius 

yang harus dicermati oleh pemerintah Kota Bontang agar pembangunan Kota 

Bontang tetap sustainable. 

 

Dengan memperhatikan potensi Kota Bontang serta dukungan bahan baku 

komoditas pertanian di wilayah sekitarnya, maka sektor non migas yang 

mempunyai  potensi unggulan untuk dikembangkan di Kota Bontang adalah 

industri pengolahan perkebunan dan hasil laut, perdagangan dan jasa maritim.   

Oleh karena itulah, untuk mendorong perekonomian Kota Bontang kembali ke 

jalur pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan langkah-langkah serius untuk 

mentransformasi perekonomian Kota Bontang yakni selain menjadi Kota Industri 

Migas, Kota Bontang juga harus dikembangkan menjadi Kota Agro-Maritime 

Industry, pusat perdagangan komoditas perkebunan dan hasil laut serta jasa 

kelautan. Kebijakan transformasi ekonomi tersebut akan membawa Kota 

Bontang menjadi kota yang selama ini berbasis industri migas, menjadi kota 

yang berbasis agro-maritime industry and trade. Peletakan dasar menuju kota 

yang berbasis agro-maritime industry and trade inilah tantangan pembangunan 

Kota Bontang saat ini hingga  20 (dua puluh) tahun mendatang.  

 

17. Keuangan Daerah 

Seperti halnya daerah lain di Kalimantan Timur, penerimaan daerah di Kota 

Bontang didominasi oleh penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan. 

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. Sampai dengan tahun 2008, dana 

perimbangan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 80%. Dalam periode yang 

sama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan cerminan kemampuan 

pemerintah daerah dalam menghimpun dana yang berasal dari daerah hanya 

memberikan kontribusi rata-rata sebesar 3%. Kondisi ini mencerminkan masih 

rendahnya kemandirian keuangan daerah Kota Bontang.  

 

Keuangan daerah Kota Bontang 20 (dua puluh) tahun ke depan merupakan 

sebuah tantangan untuk menggali sumber-sumber keuangan baru. Kondisi 

tersebut memberikan tantangan bagi Kota Bontang untuk dapat menggali 

berbagai potensi daerah yang dimiliki seoptimal mungkin untuk mencapai 

kemandirian keuangan daerah sebagai salah satu ciri daerah otonom. Untuk itu, 

perlu dilakukan pengembangan sarana dan prasarana secara terintegrasi dan 

meningkatkan aksesibilitas untuk memperlancar aliran investasi dan produksi 

serta peningkatan tingkat pendidikan dan keahlian sumber daya manusia. 

Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah Kota Bontang diharapkan 

pendapatan asli daerah Kota Bontang turut meningkat pula. 

 

18. Pertanian 

Potensi pertanian tanaman pangan di Kota Bontang tidaklah terlalu menonjol 

mengingat bahwa Kota Bontang adalah daerah perkotaan. Sebagian besar 

bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat Kota Bontang selama ini  

mengandalkan suplai dari daerah lain.  Hal ini dapat dilihat dari peranan sektor 

pertanian terhadap perekonomian wilayah hanya rata-rata mencapai 0,1% 

(dengan migas) dan 1% (tanpa migas).   
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Hasil kegiatan pertanian tanaman pangan di Kota Bontang berupa padi dan 

palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jenis buah-buahan yang dihasilkan 

antara lain : alpokat, mangga, rambutan, duku/langsat, jeruk, durian, jambu biji, 

jambu air, sawo, pepaya, pisang, nenas, dan salak. Jenis padi dan buah-buahan 

cenderung mengalami penurunan karena lahannya semakin banyak dikonversi 

menjadi lahan pemukiman. Jenis palawija dan sayur-sayuran cenderung stabil 

karena petani penggarap yang umumnya melakukan pinjam pakai terhadap 

pemilik lahan tidur. 

  

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, sebagian besar lahan 

pertanian dikonversi menjadi lahan pemukiman dan fasilitas umum. Akibatnya 

petani harus berpindah-pindah mencari lokasi baru yang bisa dimanfaatkan. 

Selain keterbatasan lahan, permasalahan lainnya yang dihadapi dalam 

pembinaan dan pengembangan usaha pertanian di Kota Bontang adalah : 

 Petani di Kota Bontang sebagian besar adalah tenaga-tenaga kontrak 

perusahaan yang memanfaatkan waktu senggang untuk bertani. Ketika 

perusahaan tempat bekerja beroperasi lagi, maka kegiatan pertanian 

ditinggalkan.  

 Petani umumnya memiliki tingkat pendidikan, kemampuan dan ketrampilan 

yang  rendah sehingga sulit menerapkan teknologi-teknologi baru yang 

memerlukan ketrampilan dan penalaran yang memadai. 

 Sumber permodalan yang terbatas sehingga praktek sistem ijon terjadi         

di tingkat petani.  

 

19. Kelautan dan Perikanan 

Mengingat wilayah perairan Kota Bontang lebih luas daripada wilayah daratan, 

maka sudah sepantasnya jika penggalian potensi kelautan lebih ditingkatkan 

tanpa merusak/mengganggu ekosistem yang ada. Kegiatan ekspor hasil 

produksi perikanan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan 

daerah Kota Bontang. Ekspor hasil produksi perikanan, yakni kerapu, teripang, 

sirip ikan, bole-bole, rumput laut, japing atau kerang, dan mabe (udang rebon). 

 

Untuk produk olahan hasil perikanan dalam bentuk ikan asin, ikan kering, dan 

terasi. Jenis hasil perikanan yang biasa dikeringkan terdiri dari tongkol, teri, 

tenggiri, kakap, bawis, udang rebon, rumput laut, dan teripang.  

 

Selat Makassar memiliki potensi ikan yang besar karena merupakan lalu lintas 

migrasi ikan. Kondisi ini dapat memberikan hasil perikanan yang lebih besar 

pada nelayan. Akan tetapi potensi ini belum dikelola mengingat metode 

penangkapan nelayan masih bersifat tradisional sehingga wilayah 

penangkapannya hanya di sekitar perairan Kota Bontang. Selain jumlahnya 

sedikit, nilai ekonomis ikannya juga rendah sehingga pendapatannya kurang.   

Budidaya perikanan Kota Bontang yang berjalan dengan baik adalah budidaya 

rumput laut. Hal ini dapat terjadi karena teknologi budidayanya sederhana, 

sumber bibit tersedia, pemasarannya mudah dan siklus produksinya singkat. 

Dengan demikian perkembangannya cukup baik dan produksinya cenderung 

meningkat dari tahun ke tahun.  

 

Budidaya perikanan lainnya belum berjalan dengan baik karena bibit yang 

digunakan adalah bibit alam yang jumlah terbatas dan teknologinya masih 

tradisional. Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Kota Bontang yang diandalkan untuk 
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mensuplai benih ikan belum beroperasi sesuai harapan. Dengan demikian 

produksi ikan hasil budidaya sulit ditingkatkan.   

 

Berkaitan dengan pengelolaan hasil perikanan maka instansi terkait belum  

melakukan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu dan 

diversifikasi hasil olahan perikanan. Dengan demikian, rumah tangga perikanan 

belum memperoleh nilai tambah terhadap produksi perikanan dan hasil 

olahannya.   

 

20. Investasi Daerah 

Investasi yang terdapat di Kota Bontang dapat dilihat dari kegiatan industrinya.  

Secara keseluruhan, jumlah industri di Kota Bontang menunjukkan peningkatan 

yang didominasi oleh penambahan unit usaha serta investasi pada industri 

aneka dan industri kecil aneka formal.  Industri kecil aneka non formal selama 

kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tidak menunjukkan adanya peningkatan.  

 

Pada masa 20 (dua puluh) tahun ke depan, investasi yang masuk ke Kota 

Bontang diperkirakan akan semakin meningkat terutama pada bidang industri.  

Hal tersebut ditunjang antara lain (1) kebijakan pemerintah kota untuk 

mengembangkan daerah Industri di Bontang Lestari, (2) membaiknya iklim 

investasi nasional dan membaiknya indikator ekonomi makro; (3) meningkatnya 

akses transportasi, komunikasi dan informasi antar wilayah; (4) Terbukanya 

jaringan kerjasama antarnegara khususnya dengan negara tetangga yang 

berbatasan langsung maupun dengan negara lain yang berminat dengan potensi 

daerah yang dimiliki Kota Bontang; (5) Terbukanya kemungkinan penerbitan 

obligasi daerah; (6) Meningkatnya jumlah dan mutu tenaga kerja terampil dan 

terdidik. 

 

Seperti diketahui, sempitnya lahan di Bontang menyebabkan ruang untuk usaha 

terbatas. Untuk dikembangkan menjadi pusat kegiatan usaha, jaringan 

transportasi, sumber energi dan sumber air bersih masih terbatas sehingga 

kurang diminati investor untuk membuka usaha di Bontang. Selain itu akses 

transportasi ke Kota Bontang kurang lancar sehingga untuk datang ke Bontang 

membutuhkan waktu yang cukup lama. Ke depan segala keterbatasan yang ada 

agar segera diatasi sehingga menumbuhkan minat investor untuk membuka 

usaha di Bontang  

 

21. Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Koperasi 

Dalam perekonomian Kota Bontang sektor industri memegang peranan yang 

sangat penting.  Kegiatan industri yang ada di Kota Bontang terdiri industri migas 

yang terdiri dari industri gas alam cair dan industri non migas yang terdiri dari 

industri besar/sedang, industri kecil dan industri rumah tangga.  Kegiatan industri 

di Kota Bontang sangat didominasi oleh dua perusahaan berskala nasional yaitu 

PT. Pupuk Kaltim dan PT. Badak NGL. Produksi utama dari PT. Pupuk Kaltim 

adalah amoniak, urea curah dan urea kantong dengan orientasi pemasaran ke 

luar negeri (ekspor) dan dalam negeri.  

 

Ketergantungan industri migas sangat tinggi. Penurunan produksi migas 

beberapa tahun terakhir ini telah berpengaruh langsung tehadap PDRB Kota 

Bontang. Oleh karena itu, perlu dikembangkan industri-industri lainnya yang 

mampu mengurangi ketergantungan pada industri ini.  
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Sementara itu, pada bidang perdagangan di Kota Bontang terdiri dari 

perdagangan kecil, menengah dan besar.  Secara keseluruhan di Kota Bontang 

terdapat sarana perdagangan sebanyak 12 (dua belas) buah yang terdiri dari 

pasar tradisional, pasar lokal, pasar swalayan, dan mal/plaza. Jumlah tersebut 

terdiri dari 3 (tiga) buah pasar tradisional, 4 (empat) pasar lokal,  pasar swalayan 

dan 2 (dua) buah mal/plaza.  

Pada bidang Koperasi, secara umum koperasi di Kota Bontang terdiri dari 

berbagai jenis koperasi. Jumlah koperasi yang ada cenderung tidak bertambah 

tetapi jumlah anggotanya, volume usaha, modal serta dana-dana sisa hasil dan 

dana cadangan umumnya meningkat.  

 

Walaupun telah berkembang secara finansial, tetapi pola manajemennya masih 

kurang profesional. Dalam struktur kepengurusan, masih terdapat pengurus 

yang belum memahami peran dan fungsinya dalam organisasi sehingga 

koperasi berjalan apa adanya. Koperasi hanya dikendalikan oleh satu orang 

yang memungkinkan terjadinya perpecahan ketika sang pemimpin diganti.    

 

Pada umumnya industri kecil skala rumah tangga merupakan kegiatan informal 

dengan tingkat produktivitas yang terbatas. Kualitas produk yang dihasilkan 

masih rendah menyebabkan pangsa pasar produk industri kecil menjadi sangat 

terbatas. Kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan modal yang dimiliki, 

kelemahan teknologi, dan manajerial masih kurang.  

Industri skala besar berupa industri migas menjadi kekuatan utama yang sangat 

menentukan perkembangan kegiatan ekonomi Kota Bontang. Industri-industri 

kecil belum berkembang secara secara maksimal. Teknologi yang digunakan 

masih sederhana, pembagian kerja yang longgar dan cenderung lebih mudah 

untuk menyerap tenaga kerja.  

 

22. Pariwisata 

Kegiatan pariwisata di Kota Bontang secara umum belum berkembang.  

Pariwisata di Kota Bontang saat ini berupa wisata alam, budaya dan sejarah. 

Menurut Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Bontang terdapat 15 

(lima belas) obyek pariwisata yang perlu dikaji, potensial dikembangkan, maupun 

sudah berkembang namun belum ditangani secara profesional.  

 

Tabel 3.3 

 Profil Obyek Pariwisata di Kota Bontang 

 

No Nama Obyek dan Deskripsi Aktivitas Fasilitas dan Pengunjung 

1. Pulau Beras Basah 

Pulau berpasir putih dan 

memiliki terumbu karang dan 

ikan hias yang beragam 

1. Wisata pantai seperti 

berenang, naik perahu, 

pemandangan laut, berjemur. 

2. Wisata pendidikan: 

mengunjungi mercusuar, 

ekosistem padang lamun, 

ekosistem terumbu karang 

serta  proses suksesinya. 

- Saung dan beberapa 

tenda payung 

- Masyarakat umum dari 

dalam maupun luar Kota 

Bontang 

2. Bumi Tenda Cibodas 

Hutan kota di pemukiman PT. 

Pupuk Kaltim 

Berpotensi untuk wisata alam dan 

wisata pendidikan. 

- Toilet, saung 

peristirahatan, tempat 

bermain,  perkemahan, 

dan hutan alam 

- Masyarakat umum dan 

karyawan PT. Pupuk Kaltim 
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No Nama Obyek dan Deskripsi Aktivitas Fasilitas dan Pengunjung 

3. Teluk Sekangat Potensi wisata 

pantai, wisata bakau dan wisata 

tambak yang memiliki potensi 

bagus untuk di kembangkan 

Berenang, naik perahu, 

Pemandangan pantai/bakau, 

memancing dan lainnya. 

- Belum tersedia fasilitas apa 

pun 

4. Pemukiman Nelayan Bontang 

Kuala 

Pemukiman nelayan yang tertata 

rapi dan bersih yang terletak di 

atas permukaan air laut. 

Wisata laut (berenang, naik 

perahu), wisata masyarakat 

nelayan, wisata alam dan wisata 

makanan. 

- Cafe dan restoran seafood 

sambil menikmati objek 

pemandangan laut dan 

hutan bakau. 

- Turis lokal dan 

mancanegara, khususnya 

pada saat Pesta Adat. 

5. Pulau Gusung 

Pulau kecil hasil reklamasi oleh 

PT Pupuk Kaltim, dihuni sekitar 

15 KK dimana terdapat sekolah 

dan sebuah mesjid. 

Wisata yang dapat dilakukan 

adalah berenang, memancing dan 

naik perahu. 

- Di pulau ini terdapat 

sebuah pelabuhan kecil 

untuk perahu nelayan. 

- Dikunjungi penduduk 

Loktuan atau penduduk 

Desa Belimbing dan 

karyawan   PKT 

6. Bumi Perkemahan Gladi 

Mandiri 

Objek wisata pendidikan berupa 

arena perkemahan dan hutan 

taman nasional. 

Wisata alam dan wisata pendidikan 

seperti hiking, berkemah dan lain-

lain. 

- Tidak terdapat akomodasi 

untuk perkemahan 

- Dikunjungi setiap hari 

Sabtu dan Minggu oleh 

pelajar/pramuka 

7. Tugu Pengabdian PT. Pupuk 

Kaltim  Didirikan di dalam 

komplek PT Pupuk Kaltim 

Sebagai tempat olah raga seperti 

jogging, jalan santai dan bersepeda. 

- Didukung masyarakat 

sekitar. 

8. Pantai Marina 

Pantai tempat wisata yang 

umumnya ramai dikunjungi hari 

libur oleh warga PT Badak. 

Wisata laut seperti berenang, 

memancing, bersepeda, olah raga, 

naik perahu, dan speedboat (rekreasi 

air). 

- Tersedia fasilitas 

penyewaan speedboat. 

- Untuk masuk melewati Pos 

Keamanan PT Badak LNG 

9. Pantai Marina Ujung 

Pantai berpasir putih yang belum 

dikelola oleh PT Badak, lokasinya 

sangat bagus sebagai tempat 

pariwisata jika dikembangkan 

dengan baik. 

Wisata laut,  olah raga, berenang, 

memancing, bersepeda, naik perahu 

dan speedboat (rekreasi air). 

- Melewati pos pemeriksaan 

10. Danau dan Makam Rakyat Toraja 

Danau air hujan, berair keruh dan 

belum dikelola, disampingnya 

terdapat sebuah komplek 

pemakaman rakyat Toraja. 

Danau dapat dikelola menjadi tempat 

wisata (berenang, naik perahu, dan 

berolah raga). 

Juga wisata pendidikan seperti 

berkunjung ke makam tradisional 

rakyat Toraja. 

-  

11. Terumbu Karang Gosong 

Segajah 

Tempat di tengah lautan yang 

memiliki terumbu karang yang 

bagus dan beragam ikan hias. 

Dapat dikembangkan restoran tengah 

laut, arena menyelam, berperahu dan 

aktivitas wisata laut lainnya. 

- Lokasi terumbu karang ini 

jarang dikunjungi tetapi 

hanya sering dilewati oleh 

nelayan. 

12. Pemukiman Nelayan Pulau Tihik-

Tihik 

Pemandangan bawah laut berupa 

padang lamun, hutan mangrove dan 

kehidupan sosial masyarakat 

nelayan. 

- Penduduk setempat 

umumnya mengikatkan 

perahu pada tiang rumah 

masing-masing karena 

tidak terdapat dermaga 

yang permanen. 

13. Pusat Jajanan Malam PKT 

Buka pada malam hari saja,  diisi 

Tersedia berbagai jenis masakan dan 

jajanan. 

- Tersedia pasar swalayan, 

lapangan parkir, salon dan 
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No Nama Obyek dan Deskripsi Aktivitas Fasilitas dan Pengunjung 

pedagang setempat binaan PKT. wartel. 

14. Lapangan Golf Hotel Sintuk 

Fasilitas olah raga Hotel Sintuk 

dan berada di kawasan Hotel 

Sintuk. 

 - Penduduk Kota Bontang 

dan tamu menginap di 

Hotel Sintuk 

15 Wisata pantai di Berbas Pantai Wisata pantai serta proses 

pengembangan kawasan mangrove. 

- Tersedia lapangan parkir 

dan tempat bersantai yang 

menghadap ke laut  

Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Bontang, Bappeda Kota 

Bontang, 2001(data diolah). 

 

Pada dasarnya, semua lokasi objek pariwisata ini dapat ditempuh dengan 

kendaraan roda dua atau roda empat bila berlokasi di darat, dan dapat ditempuh 

dengan perahu motor atau speedboat untuk obyek yang berlokasi di pesisir atau 

di laut. Sarana penunjang berupa hotel terdiri dari hotel bintang tiga sebanyak 2 

(dua) unit dan non bintang sebanyak 18 (delapan belas) unit.  

 

Jika dibandingkan dengan daerah lainnya, Kota Bontang memiliki ekosistem 

pesisir yang lengkap karena terdapat hamparan mangrove, padang lamun dan 

terumbu karang dengan segala keanekaragamannya. Hal ini dapat menjadi daya 

tarik tersendiri bagi penggemar ekowisata dan peneliti.  

 

Kawasan-kawasan tujuan wisata Kota Bontang umumnya belum tertata dengan 

baik. Sarana dan prasarana serta kegiatan promosi wisata untuk pendukung 

kepariwisataan masih kurang sehingga proses pembenahannya terkesan 

lamban.  

Selain itu, beberapa kawasan tujuan wisata tersebut berada dalam lokasi 

perusahaan sehingga waktu dan pengunjungnya terbatas dan penataan 

dilakukan  sepenuhnya oleh perusahaan.  

 

23. Transportasi 

 

1. Transportasi Darat 

Kondisi saat ini Transportasi Darat tercermin dari keberadaan jaringan jalan.  

Jaringan jalan yang ada di Kota Bontang merupakan tindak lanjut dari 

pertumbuhan wilayah aktivitas dominan. Berdasarkan fungsinya, jaringan jalan di 

Kota Bontang terdapat dua jenis yakni jalan umum yang dapat diperuntukkan 

untuk mendukung aktivitas publik  dan jalan khusus yang dibangun sendiri oleh 

pihak-pihak tertentu untuk mendukung aktivitasnya sendiri. Jalan khusus yang 

ada yakni jalan khusus di lingkungan PT. Pupuk Kaltim dan PT. Badak NGL. 

 

Ditinjau dari pembangunan dan pemeliharaan jalan Kota Bontang maka 

sepanjang 8,1 km jalan merupakan jalan nasional yakni ruas jalan Samarinda-

Bontang, 3,3 km adalah jalan provinsi yakni ruas Jl. S. Parman yang bercabang 

ke Jl. Pupuk Raya menuju Pelabuhan Loktuan dan Jl. A. Yani menuju Pelabuhan 

Tanjung Laut, dan 12,7 km adalah jalan kota. Sesuai dengan RTRW Kota 

Bontang Tahun 2001-2010, direncanakan pengembangan ruas jalan nasional ke 

arah Bontang Lestari yang merupakan lokasi kota baru. Sedangkan ruas jalan 

arteri sekunder akan dikembangkan adalah jalan tembus Sangatta-Pelabuhan 

Loktuan, dan jalur selatan sepanjang Kelurahan Bontang Lestari sampai ke 

Pelabuhan Sekendis. Pengembangan jalan ini mengacu pada rencana 
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pengembangan Pelabuhan Loktuan dan Pelabuhan Sekendis sebagai 

pelabuhan nasional. 

 

Jaringan jalan di Kota Bontang berdasarkan kondisi perkerasannya dibagi atas 

jalan aspal, jalan kerikil, jalan tanah dan kondisi perkerasan lainnya. Kota 

Bontang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sangatta di sebelah utara 

dihubungkan dengan jaringan jalan dengan kondisi yang kurang baik, sedangkan 

akses ke Samarinda telah dilayani oleh jalan dengan konstruksi aspal.  

Berdasarkan jenis permukaan jalannya, jalan aspal memiliki prosentase yang 

lebih besar dibandingkan dengan jalan dengan jenis permukaan kerikil, tanah, 

ataupun jenis permukaan lainnya. Dari keseluruhan panjang jalan total 159,6 km, 

Kota Bontang telah memiliki jalan aspal sepanjang 50,3 km atau 31% dari total 

panjang jalan.  

 

2. Transportasi Laut  

Transportasi laut di Kota Bontang merupakan sarana yang paling dominan untuk 

pergerakan penumpang dan barang untuk skala lokal sampai internasional. 

Aktivitas pengangkutan komoditas keluar – masuk Kota Bontang terselenggara 

di Pelabuhan Tanjung Laut dan Loktuan. Untuk distribusi internasional 

diselenggarakan oleh pelabuhan-pelabuhan khusus.  Berikut ini adalah sarana 

pelabuhan yang terdapat di Kota Bontang : 

 Pelabuhan Industri PKT, Pelabuhan yang diperuntukan untuk kegiatan/ 

aktivitas industri PKT 

 Pelabuhan Khusus LNG Badak, Pelabuhan yang diperuntukan untuk 

kegiatan / aktivitas industri LNG 

 Pelabuhan Khusus Indominco, Pelabuhan yang diperuntukan untuk kegiatan 

/ aktivitas industri Batubara 

 Pelabuhan Umum Nasional Loktuan 

 Pelabuhan Umum Tanjung Laut 

 Pelabuhan Pendaratan Ikan  Tanjung Limau 

 

Alur pelayaran internasional yang terdapat di kawasan perairan laut Kota 

Bontang adalah Alur Pelayaran Khusus PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Badak 

NGL dan PT. Indominco Mandiri. Alur pelayaran nasional yang ada adalah alur 

pelayaran umum nasional Loktuan dan alur pelayaran umum Tanjung Laut. Baik 

alur pelayaran internasional maupun alur pelayaran nasional sudah 

tergambarkan dalam peta dengan batas-batasnya, karena ketetapannya 

berdasarkan peraturan yang ada, baik internasional maupun nasional.   

 

Pengembangan transportasi laut Kota Bontang memiliki permasalahan yang 

kompleks dibanding daerah lainnya. Alur pelayaran baik nasional maupun 

internasional dimanfaatkan juga oleh masyarakat sebagai alur tradisional 

sehingga sangat membahayakan keselamatan pelayaran. Disamping itu, di 

sekitar alur pelayaran terdapat kegiatan perikanan tangkap dan budidaya bahkan 

pemukiman di atas laut yang terus berkembang. Oleh karena itu diperlukan 

peningkatan koordinasi dan kearifan antar pihak berkepentingan agar tidak 

terjadi ego-sektoral dalam pemanfaatan laut sebagai jalur transportasi bersama 

serta mampu memenuhi standar keselamatan pelayaran.  

 

3. Transportasi Udara 

Sarana transportasi udara yang ada di Kota Bontang sampai saat ini yaitu 

Bandara Khusus PT. Badak NGL yang hanya digunakan secara terbatas oleh 
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PT. Badak NGL dan PT. Pupuk Kalimantan Timur. Spesifikasi Bandara Khusus 

PT. Badak LNG yang ada di Kota Bontang dapat disampaikan sebagai berikut :  

 Penerbangan yang menyinggahi bandara tersebut adalah pesawat – pesawat 

yang dicarter oleh PT. Badak LNG dan PT. Pupuk Kaltim. 

 Khusus dioperasikan untuk melayani industri tersebut yaitu pesawat jenis 

DASH 7 dan CASSA 212.  

 Panjang landasan 900 m 

 

Berdasarkan lampiran V PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana 

pemantapan bandara umum di Kota Bontang sebagai Bandar Udara Pengumpul 

Skala Tersier, maka pada perencanaan ke depan Pemerintah Kota Bontang 

mempunyai rencana pembangunan Bandara Umum Domestik yaitu di Kelurahan 

Bontang Lestari  (BWK III) dengan alokasi ruang sebesar 95,08 ha. Dengan 

adanya Bandara Umum di Kelurahan Bontang Lestari ini, maka bandara khusus 

PT. Badak LNG dapat ditutup.  

 

Berkaitan dengan, perencanaan pembangunan bandara baru tersebut di atas 

maka diperlukan pertimbangan matang untuk pembangunan dan 

pengembangannya. Hal perlu dilakukan karena sedang berjalannya  

pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB), adanya wacana Pemerintah 

Kutai Timur untuk memanfaatkan Bandara Pertamina di Sangkimah, dan  

rencana pembangunan jalan tol ruas Samarinda - Bontang.  

 

24. Energi Listrik 

Pelayanan listrik di Kota Bontang pada saat ini menggunakan  Pembangkit 

Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dikombinasi dengan Pembangkit Listrik 

Tenaga Mini Gas (PLTMG) yang terdiri dari dari 13 (tiga belas) buah genset 

yang dikelola oleh PLN ranting Bontang. Pelayanan listrik yang ada pada saat ini 

belum dapat menjangkau keseluruhan bagian kota. Daya tersebut telah melayani 

27.722 Rumah Tangga (77%) dari seluruh warga Bontang. Berdasarkan data 

terakhir, PLN ranting Bontang memiliki kapasitas terpasang sebesar 25,2 Mega 

Watt (MW), daya mampu sebesar 16,95 MW.  

  

Ditinjau dari distribusinya, jaringan distribusi saat ini menggunakan sistem 

jaringan atas yang terdiri dari jaringan distribusi utama, jaringan sekunder dan 

jaringan rumah. Adapun pola pendistribusiannya dapat disampaikan sebagai 

berikut : 

a. Gardu Induk (GI) merupakan gardu listrik tegangan tinggi guna mensuplai 

kebutuhan listrik penduduk Kota Bontang 

b. Jaringan Tegangan Tinggi 150 kV merupakan jaringan transmisi utama dan 

berfungsi untuk menyalurkan dan menggabungkan daya listrik dari GI yang 

satu ke GI yang lain.  

c. Jaringan Tegangan Menengah 20 kV merupakan jaringan distribusi 

menengah yang berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari GI ke Gardu 

Distribusi (GD) atau ke industri-industri dengan jarak pelayanan ideal 

mencapai 8 km hingga maksimum berjarak 12 km. 

d. Gardu Distribusi (GD) berfungsi sebagai penurun tegangan, dari tegangan 

menengah 20 kV menjadi tegangan rendah 380 V /220 V, untuk melayani 

kebutuhan sehari-hari konsumen domestik. 

e. Jaringan Tegangan Rendah merupakan jaringan distribusi dari GD ke 

konsumen langsung yang menggunakan sistem distribusi radial dengan 

sistem penyaluran melalui kabel tanah yang prioritas pengembangannya 
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dilakukan di pusat pemerintahan, serta melalui kabel udara dengan biaya 

lebih rendah di kawasan permukiman penduduk. 

 

Sampai saat ini kebutuhan listrik masyarakat Kota Bontang belum dapat 

terpenuhi. Hal ini terjadi karena kapasitas produksi rata-rata tiap pembangkit 

tidak terlalu besar, biaya bahan bakar yang semakin mahal dan rata-rata usia 

pakai mesin pembangkit pendek. Penawaran kerjasama yang ditawarkan 

pemerintah Kota Bontang kepada PT. PLN Persero sebagai pengelola listrik 

nasional belum dapat terakomodir. Di samping itu koordinasi antar stakeholder 

belum berjalan dengan baik sehingga pemenuhan listrik masyarakat terkesan 

hanya tanggung jawab pemerintah Kota Bontang. 

 

3.2. ISU STRATEGIS 

Pada perencanaan ini, isu strategis yang disampaikan adalah isu yang dapat  

memberikan manfaat atau pengaruh di masa mendatang. Isu tersebut dapat berasal 

dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, 

kebijakan nasional maupun regional. Adapun isu-isu strategis Kota Bontang pada 

masing-masing bidang dapat disampaikan sebagai berikut : 

 

1. Kependudukan 

Isu strategis yang berkaitan dengan kependudukan di Kota Bontang adalah : 

 Pertumbuhan penduduk tinggi. Pertambahan jumlah penduduk secara umum 

didominasi oleh mobilitas penduduk dari luar daerah ke Kota Bontang. Angka 

pertumbuhan penduduk Kota Bontang yang tinggi disebabkan oleh dua 

faktor, yaitu dari angka kelahiran yang selalu meningkat dan tingginya angka 

migrasi. 

 Penyebaran penduduk Kota Bontang yang belum merata, terutama ke arah 

Bontang Lestari. Masih minimnya infrastruktur dasar di kawasan Bontang 

Lestari membuat kawasan tersebut masih belum berkembang.  

 Lemahnya Manajemen dan administrasi kependudukan. 

 

2. Pendidikan 

Beberapa isu strategis yang menyangkut pendidikan di Kota Bontang adalah 

sebagai berikut: 

 Masih banyaknya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan di bawah 

SLTA atau sederajat. 

 Masih kurangnya jumlah sekolah unggulan dan sekolah kejuruan. 

 Masih kurangnya jumlah lembaga pendidikan formal, non formal dan informal 

setingkat perguruan tinggi yang bermutu.  

 

3. Kesehatan  

Beberapa isu strategis yang berkaitan dengan kesehatan Kota Bontang adalah 

sebagai berikut: 

 Berkaitan dengan pelayanan kesehatan, peningkatan pemahaman 

kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan usia harapan hidup.  

 Pelayanan kehamilan, ibu bersalin dan ibu menyusui, pelayanan bayi dan 

balita masih kurang.  

 Pencegahan dan pemberantasan penyakit sejak dini dengan partisipasi 

masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta berperilaku hidup 

bersih dan sehat masih rendah. 
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 Sistem jaminan pemeliharaan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang 

bermutu bagi masyarakat kurang berkembang. 

 Gizi masyarakat yang mendukung tercapainya sumber daya manusia yang 

bermutu masih terbatas. 

 Sumber daya kesehatan masih kurang 

 

4. Ketenagakerjaan  

Sebagai suatu kota industri skala besar yang padat modal, isu strategis 

ketenagakerjaan di Kota Bontang memiliki kisaran yang sangat luas dari 

hubungan antara pekerja dan perusahaan besar. Beberapa Isu strategis 

ketenagakerjaan adalah : 

 Tingginya tingkat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan karena 

banyaknya jumlah pencari kerja yang datang dari luar Kota Bontang.  

 Upaya pemenuhan tenaga kerja sesuai dengan pasar kerja baik dalam 

maupun luar negeri belum maksimal. 

 Partisipasi dunia usaha masih kurang untuk memacu peningkatan mutu 

tenaga kerja lokal.  

 Pasar kerja yang fleksibel, hubungan kerja yang harmonis disertai 

perlindungan tenaga kerja yang memadai masih terbatas. 

 

5. Perempuan dan Anak  

Isu yang paling kuat pada bidang gender adalah : 

 Masih terdapatnya diskriminasi kaum perempuan di segala bidang, baik 

sosial, politik dan ekonomi.  

 Adanya diskiriminasi dan eksploitasi terhadap anak dan perempuan masih 

kita jumpai.   

 Peran perempuan masih sempit dalam berkarir dan berkarya. Kesejahteraan 

dan perlindungan anak masih rendah serta kualitas anak dan perempuan 

masih belum optimal. 

 

6. Pemuda dan Olahraga  

Isu dan strategi pada bidang pemuda dan olahraga adalah: 

 Peran dan fungsi pemuda dalam kegiatan pembangunan masih rendah.  

 Prestasi masyarakat dalam bidang olahraga masih kurang.  

 

7. Agama 

Isu strategi yang berkaitan dengan keagamaan adalah : 

 Pelayanan kegiatan ibadah umat beragama dan partisipasi  masyarakat 

dalam penyelenggaraan keagamaan belum maksimal.  

 Masih kurangnya pemahaman dan pengamalan agama  bagi setiap individu 

dan masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan.  

 Kerukunan antar umat beragama perlu ditingkatkan untuk menjadi landasan 

moral dan etika dalam pembangunan. 

 

8. Kesejahteraan Sosial 

Isu strategis di Kota Bontang untuk kesejahteraan adalah terbatasnya 

pembinaan dan kualitas pelayanan serta bantuan dasar terhadap Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial. 
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9. Pemberdayaan Masyarakat  

Beberapa isu strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintah 

kelurahan antara lain :  

 Masih kurangnya kemampuan aparatur kelurahan untuk memahami 

perannya dalam rangka pemberdayaan masyarakat;  

 Belum optimalnya peran, partisipasi dan swadaya masyarakat dalam proses 

pembangunan;  

 Kesejahteraan keluarga dan sosial budaya masyarakat belum dikembangkan 

secara maksimal;  

 Belum efektifnya pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat dalam 

menggerakkan partisipasi  dan kemandirian masyarakat dalam 

pembangunan;  

 Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya 

alam dan teknologi tepat guna.   

 

10. Reformasi Birokrasi 

Beberapa isu strategis dalam bidang politik dan pemerintahan di Kota Bontang 

dapat disampaikan sebagai berikut :  

 Perlunya efisiensi dan efektifitas kelembagaan  

 Manajemen SDM belum optimal 

 Tugas pokok dan fungsi dari instansi pemerintah belum dilaksanakan secara 

maksimal. 

 Kinerja aparatur daerah yang belum mampu maksimal 

 Sistem pengawasan dan pengendalian perlu ditingkatkan 

 Pelayanan yang diberikan belum mampu memenuhi ekspektasi masyarakat. 

 

11. Penegakan Hukum 

Isu-isu strategis dalam bidang hukum di Kota Bontang antara lain :  

 Penegakan hukum belum mampu memenuhi rasa adil dan aman 

masyarakat. 

 Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam rangka penegakan hukum 

masih kurang. 

 

12. Komunikasi dan Informasi 

Isu strategi dalam bidang komunikasi dan informasi yang ada di Kota Bontang 

adalah :  

 Media informasi belum berkembang secara maksimal. 

 Media komunikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 

13. Penataan Ruang 

Beberapa isu strategi dalam penataan ruang di Kota Bontang adalah: 

 Pengembangan ruang wilayah tidak dilaksanakan secara konsisten sesuai 

perencanaan yang telah ditetapkan.  

 Pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan fungsi kawasan dalam menopang 

daya dukung lingkungan dalam jangka panjang belum terkendali dengan 

baik. 
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14. Perumahan dan Permukiman 

Isu strategis pengembangan perumahan dan permukiman adalah masyarakat 

belum siap menerapkan pembangunan perumahan dan permukiman yang 

berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan masyarakat, pemerataan 

kebutuhan hunian bagi masyarakat serta mewujudkan kota tanpa permukiman 

kumuh dengan melibatkan peran serta swasta. 

 

15. Lingkungan Hidup 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, secara umum isu dan 

permasalahan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Bontang adalah: 

 Kerangka dasar pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan masih 

menghadapi berbagai kendala sehingga belum dilaksanakan secara 

menyeluruh. 

 Lingkungan hidup Kota Bontang mengalami degradasi yang cukup serius. 

 Masyarakat kurang memahami manfaat pengelolaan lingkungan hidup 

sebagai salah satu upaya pencegahan bencana.  

 

16. Perkonomian Kota Bontang 

Adapun isu strategi perekonomian Kota Bontang, terdiri dari : 

 Pertumbuhan sektor industri non migas  dan sektor maritim yang rendah. 

 Jaringan ekonomi antara industri maritim, industri migas,  industri non migas, 

serta perdagangan masih lemah dan terbatas. 

 Perekonomian Kota Bontang belum stabil. 

 

17. Keuangan Daerah 

Berkaitan dengan kondisi yang ada, maka isu strategi yang dapat dijumpai dalam 

hal keuangan daerah adalah masih rendahnya kemandirian keuangan daerah 

Kota Bontang untuk pembiayaan pembangunan. 

 

18. Pertanian 

Adapun isu strategis dalam pengembangan kegiatan bidang pertanian adalah 

keterbatasan lahan dengan teknologi pertanian yang masih tradisional.  

19. Kelautan dan Perikanan 

Isu strategis dalam bidang perikanan dan kelautan adalah : 

 Manajemen perikanan dan kelautan belum tertata rapi hal ini dapat dilihat 

dari jumlah, mutu, daya saing dan diversifikasi produksi perikanan mulai dari 

hulu sampai hilir masih rendah.  

 Potensi jasa kelautan belum dikelola secara maksimal.  

 Pengelolaan sumber daya  perikanan dan kelautan belum optimal dan masih 

tergantung pada alam. 

 Peisisir Kota Bontang sangat tergantung pada jasa perikanan sedang 

potensi pariwisatanya kurang mendapat perhatian secara serius.  

 

20. Investasi Daerah 

Beberapa isu strategis pada bidang investasi Kota Bontang antara lain : 

 Jaringan informasi dan promosi investasi non migas dan industry maritime 

masih kurang.  
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 Investasi di bidang pengolahan minyak dan gas sebagai penyeimbang 

ekonomi Kota Bontang sepenuhnya masih dikendalikan pemerintah pusat.  

 

21. Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Koperasi 

Sub sektor koperasi memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan.  

Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengembangannya adalah : 

 Belum adanya industri kecil, menengah dan mikro serta industri rumah 

tangga yang mendukung  industri pupuk dan industri migas  

 Industri non migas belum berkembang secara maksimal 

 Keterbatasan pengetahuan dan jaringan-jaringan pemasaran. 

 Daya saing industri kecil Kota Bontang masih lemah 

 Kontribusi perdagangan terhadap PAD masih rendah 

 Sentra-sentra perdagangan belum dimaksimalkan perannya   

 Usaha kecil dan menengah belum diberdayakan 

 

22. Pariwisata 

Isu strategi kepariwisataan Kota Bontang adalah : 

 Upaya pengembangan kepariwisataan dan pendukungnya masih minim. 

 Promosi wisata belum dilakukan pada skala nasional.  

 Objek dan jenis wisata unggulan belum dikembangkan. 

 

23. Transportasi 

Isu strategi yang berkaitan dengan transportasi Kota Bontang adalah :  

 Jaringan transportasi darat antar wilayah belum dikelola dengan  baik.  

 Jaringan intermoda yang berfungsi sebagai penghubung dan pemersatu 

antar moda transport masih lemah. 

 Transportasi laut dalam menopang kegiatan perekonomian belum maksimal.  

 Peran transportasi udara dalam menunjang kegiatan perekonomian masih 

kecil. 

 

24. Energi Listrik 

Isu paling strategis pada urusan energi listrik adalah : 

 Tenaga listrik yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

 Kualitas layanan dan pengembangan sistem ketenagalistrikan dengan 

melakukan manajemen sumber daya listrik yang berwawasan lingkungan 

belum dilaksanakan dengan baik. 
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BAB IV  

VISI DAN MISI DAERAH 
 

 

4.1 VISI DAN MISI 
 

4.1.1 Visi 

Dengan mempertimbangkan kondisi, aspirasi dan amanat pembangunan Provinsi 

Kalimantan Timur dan Nasional yang diturunkan pada konteks pembangunan daerah 

Kota Bontang, maka visi pembangunan jangka panjang Kota Bontang 2005-2025 

adalah : 

 

"KOTA MARITIM BERKEBUDAYAAN INDUSTRI YANG BERWAWASAN 

LINGKUNGAN DAN MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT" 

 

Kota Maritim adalah Kota Bontang sebagai entitas administratif ekonomi dan ekologis 

yang didominasi oleh wilayah pesisir dan laut sehingga unsur kemaritiman menjadi 

salah satu penciri kuat (city icon) bagi Kota Bontang. Aspek kemaritiman ini mencakup 

domain fungsional ekonomi dan industri kelautan yaitu  jasa-jasa kelautan, 

kepelabuhanan, transportasi laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri 

pengolahan hasil laut, industri penyedia jasa kemaritiman, perdagangan maritim, 

eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan minyak-gas di laut (off-shore) dan wilayah 

pesisir (on-shore).    

Berkebudayaan industri adalah sebuah nilai sistem profesional berbasis pada nilai-

nilai keragaman lokal dan nasional yang mampu mendorong dan menopang 

perekonomian di sektor industri maritim pada khususnya dan industri lain pada 

umumnya sehingga ke depan industri maritim dan industri petrokimia bisa berjalan 

secara sinergi dan saling menunjang.  

Berwawasan lingkungan adalah upaya sistemik untuk meningkatkan kualitas 

lingkungan hidup termasuk di dalamnya sumber daya alam melalui mekanisme yang 

adil, bermartabat dan berkelanjutan.  

Mensejahterakan masyarakat adalah terwujudnya masyarakat Kota Bontang yang 

terpenuhi hak-hak dasarnya sehingga menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, 

berkualitas dan memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya. 

 

4.1.2 Misi 

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bontang tersebut,                       

Misi Pembangunan Kota Bontang adalah sebagai berikut : 

a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kota Bontang yang 

berkebudayaan industri, berakhlak mulia dan bermartabat; 

b) Meningkatkan kualitas tata kepemerintahan yang baik (good governance); 

c) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Bontang; 

d) Memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang dengan sektor maritim sebagai 

penopang pembangunan ekonomi dan tetap menjaga keseimbangan industri migas 

dan non-migas. 
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4.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

 

4.2.1 Tujuan 

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025 

adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka pembangunan 

berkelanjutan Kota Bontang sebagai kota maritim yang berkebudayaan industri dan 

berwawasan lingkungan sebagai bagian dari Pembangunan Nasional Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan Pancasila.  

 

4.2.2 Sasaran  

Sasaran pokok pembangunan Kota Bontang, Kalimantan Timur  yang akan dicapai 

dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang sebagai berikut: 

a. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia (SDM) Kota Bontang yang 

berkebudayaan industri, berakhlak mulia dan bermartabat ditandai oleh hal-hal 

berikut : 

 Meningkatnya derajat dan mutu pendidikan masyarakat Kota Bontang; 

 Meningkatnya kualitas keterampilan masyarakat Kota Bontang yang 

berdaya saing tinggi; 

 Meningkatnya derajat dan mutu kesehatan masyarakat Kota Bontang; 

 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan 

meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks 

pembangunan gender (IPG); 

 Berkembangnya karakter masyarakat Kota Bontang yang berkebudayaan 

industri, berdaya saing, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa 

patriotik, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi; 

 Makin kuatnya nilai-nilai keutamaan, berakhlak mulia, bermoral, beriman 

dan bertaqwa yang dianut oleh masyarakat Kota Bontang. 

b. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas tata pemerintahan yang baik ditandai oleh 

hal-hal berikut : 

 Meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan Kota Bontang yang 

profesional, kompeten, bersih, handal, berwibawa dan bertanggung jawab; 

 Terwujudnya kualitas sumber daya manusia aparatur daerah yang lebih 

memiliki sikap dan perilaku politik yang berintikan pengabdian, kejujuran, 

tanggung jawab, disiplin, keadilan, dan kewibawaan sehingga aparatur 

daerah dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada 

masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat; 

 Terciptanya sumber daya manusia aparatur hukum yang memiliki 

kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan 

daerah secara profesional, serta ditujukan kepada pembentukan 

kemampuan kelembagaan aparatur hukum dan peningkatan kemampuan 

profesional aparatnya yang jujur, tanggap dan konsekuen; 

 Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, 

dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya 

penghormatan pada hak-hak asasi manusia; 

 Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah Kota Bontang yang 

menjamin martabat kemanusiaan, keselamatan masyarakat, dan keutuhan 

wilayah dari ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan. 

c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Bontang yang ditandai oleh hal-hal 

berikut: 
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 Adanya sarana dan prasarana dasar, tata ruang dan wilayah perkotaan 

dibangun sesuai kebutuhan dan tuntutan perdagangan, jasa dan 

masyarakat diharapkan tidak hanya untuk pertumbuhan kota, tetapi harus 

berorientasi terhadap daya dukung dan pertimbangan keseimbangan 

lingkungan; 

 Terbangunnya konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan, 

meningkatnya penataan ruang dan pertanahan, meningkatnya kualitas dan 

kuantitas sarana dan prasarana perkotaan termasuk kepada perlindungan 

masyarakat dari bencana dan meningkatnya ketenteraman dan ketertiban 

kota. 

d. Memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang dengan sektor maritim sebagai 

penopang pembangunan ekonomi dan tetap menjaga keseimbangan industri 

migas dan non-migas yang ditandai oleh hal-hal berikut: 

 Meningkatnya kontribusi ekonomi industri non-migas dalam struktur 

ekonomi Kota Bontang; 

 Meningkatnya kontribusi ekonomi industri dan jasa maritim dalam struktur 

ekonomi Kota Bontang; 

 Terjaganya stabilitas ekonomi Kota Bontang melalui pengelolaan fiskal 

daerah yang transparan, akuntabel dan pro-rakyat; 

 Terwujudnya sistem infrastruktur yang kuat untuk mendorong investasi 

sektor maritim dan  industri  non migas; 

 Terciptanya pelayanan investasi yang handal sebagai daya tarik  investasi 

di sektor maritim, industri migas dan non migas serta perdagangan;  

 Meningkatnya upaya terobosan investasi di bidang pengolahan minyak dan 

gas sebagai penyeimbang ekonomi Kota Bontang; 

 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi rata-rata 5%-7% per tahun dan 

tercapainya pendapatan perkapita masyarakat  Kota Bontang di luar sektor 

migas pada tahun 2025 sebesar  US $ 10.000 (saat ini pendapatan per 

kapita Kota Bontang di luar sektor migas mencapai  US $ 3.558; 

 Terciptanya keterkaitan ekonomi yang kuat antara sektor maritim, industri 

migas dan non migas, serta sektor perdagangan dan jasa. 
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BAB V 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

 

 

5.1.  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan bersama, maka Pemerintah Kota Bontang 

menetapkan 4 misi. Masing-masing misi tersebut dijabarkan dalam berbagai strategi 

dengan arah kebijakan yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

A. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Bontang  

 

1. Kependudukan 

 

Strategi 1 :  Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. 

Arah Kebijakan: 

a. Pengendalian laju migrasi penduduk 

b. Peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB), dalam 

mewujudkan keluarga yang berkualitas 

c. Pembentukan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera khususnya 

melalui pembudayaan keluarga berencana terpadu. 

 

Strategi2 : Penyebaran penduduk secara merata dengan mempercepat 

pembangunan di Bontang Lestari. 

Arah Kebijakan: 

a. Penyediaan jaringan jalanyang memadai.  

b. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas. 

c. Penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan.  

d. Pengembangan sentra ekonomi.  

 

Strategi 3 : Pengembangan administrasi dan manajemen kependudukan 

yang handal, tertib, terpadu dan berbasis teknologi dan jaringan 

informasi. 

Arah Kebijakan: 

a. Penataan administrasi kependudukan berdasarkan nomor identitas 

penduduk. 

b. Pengembangan sistem informasi dan database kependudukan lintas 

kecamatan/kelurahan dan lintas dinas/satuan kerja perangkat daerah. 

 

2. Pendidikan 

 

Strategi 1 : Pengembangan program wajib belajar 12 tahun. 

 

 

Arah Kebijakan: 

a. Perluasan subsidi biaya pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia 

wajib belajar. 

b. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. 

c. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan untuk bersekolah 

pada usia wajib belajar. 

d. Peningkatan mutu tenaga pengajar dengan mengupayakan strata 

pendidikannyaminimal setara S1 dan memiliki sertifikasi sesuai standar 

mutu nasional. 
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e. Peningkatan profesionalisme tenaga pengajar 

 

Strategi 2 :  Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Unggulan dan 

Kejuruan. 

Arah Kebijakan: 

a. Pengembangan pendidikan kejuruan dan keahlian sesuai kebutuhan pasar 

kerja setingkat SLTA dan perguruan tinggi. 

b. Peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional melalui 

pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. 

c. Pengembangan jejaring dan kerjasama pendidikan dengan sekolah 

unggulan nasional dan internasional. 

d. Pengembangan jejaring dan kerjasama pendidikan dengan industri. 

 

Strategi 3 : Perluasan lembaga pendidikan formal, non formal dan informal 

setingkat perguruan tinggi yang bermutu. 

Arah Kebijakan: 

a. Pengembangan lembaga pendidikan sesuai permintaan tenaga kerja. 

b. Pengembangan pendidikan lanjutan pendukung keahlian khusus. 

c. Pengembangan pusat pelatihan tenaga kerja yang memiliki standar 

nasional. 

 

3. Kesehatan 

 

Strategi 1 :  Pemahamankesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan usia 

harapan hidup. 

Arah Kebijakan: 

a. Peningkatan kebersihan dan kesehatan lingkungan serta berperilaku hidup 

bersih dan sehat.  

b. Peningkatan pola hidup sehat untuk mengurangi prevalensi penyakit 

metabolik dan degenerative. 

c. Peningkatan kemitraan antara tenaga kesehatan dan masyarakat. 

d. Pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam meningkatkan mutu 

kesehatan keluarga. 

e. Peningkatan mutu pelayanan terhadap lansia. 

 

Strategi 2 : Pelayanan ibu hamil, bersalin dan menyusui, serta pelayanan 

bayi dan balita yang bermutu. 

Arah Kebijakan: 

a. Peningkatan jangkauan pelayanan ibu hamil dan bersalin oleh tenaga 

kesehatan. 

b. Pengembangan informasi kesehatan bagi ibuhamil danmenyusui. 

c. Perbaikan pelayanan kesehatan bayi dan balita. 

 

Strategi 3 : Pencegahan dan pemberantasan penyakit sejak dini dengan 

partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan 

serta berperilaku hidup bersih dan sehat. 

Arah Kebijakan: 

a. Peningkatan hygiene dan sanitasi lingkungan. 

b. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular. 

c. Peningkatan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan 

untuk pencegahan penyakit. 
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Strategi4 : Pengembangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan dan 

pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat. 

Arah Kebijakan: 

a. Pengembangan sistem dan pelayanan kesehatan yang terintegrasi. 

b. Peningkatan program pemeliharaan kesehatan masyarakat yang sangat 

memerlukan pelayanan kesehatan seperti lansia. 

c. Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan yang murah 

melalui berbagai program subsidi. 

 

Strategi 5 : Pemenuhan gizi masyarakat. 

Arah Kebijakan : 

a. Usaha Peningkatan Gizi Keluargayang mendukung tercapainya 

sumberdaya manusia yang bermutu 

 

Strategi 6 : Pemenuhan sumber daya kesehatan  

Arah Kebijakan : 

a. Peningkatan sumberdaya tenaga kesehatan 

b. Peningkatan sumberdaya sarana dan prasarana kesehatan 

 

4. Ketenagakerjaan 

 

Strategi 1 : Peningkatan perluasan kesempatan kerja yang memiliki daya 

saing tinggi dengan mengutamakan penyerapan tenaga kerja 

seluas-luasnya. 

Arah Kebijakan: 

a. Peningkatan perluasan kesempatan kerja yang mampu menyerap tenaga 

kerja dalam jumlah besar. 

b. Peningkatan ketrampilan dan keahlian yang lebih spesifik. 

c. Peningkatan produktivitas kerja melalui pembenahan manajemen sistem 

tenaga kerja. 

 

Strategi 2 : Peningkatan pemenuhan tenaga kerja sesuai dengan pasar 

kerja baik dalam maupun luar negeri. 

Arah Kebijakan: 

a. Penataan administrasi ketenagakerjaan yang lebih mudah, jelas, pasti dan 

tanpa hambatan. 

b. Penguatan keterkaitan pendidikan dan dunia usaha dalam penyediaan 

tenaga kerja.  

c. Peningkatan mutu dan perluasan jenis pelatihan melalui BLK (Balai Latihan 

Kerja) dan lembaga pelatihan kerja sesuai dengan keahlian yang 

diperlukan. 

d. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha baik domestik maupun asing 

dalam pengerahan dan penempatan tenaga kerja.  

 

Strategi 3 :  Peningkatan partisipasi dunia usaha untuk memacu 

peningkatan mutu tenaga kerja.  

Arah Kebijakan: 

a. Peningkatan kualitas tenaga kerja khususnya bagi tenaga berketerampilan 

rendah dan menengah. 

b. Peningkatan kualitas pendidikan dan ketrampilan bagi setiap tenaga kerja 

yang berorientasi pemenuhan kualitas tenaga kerja dan pasar kerja. 

c. Pengembangan jiwa kewirausahaan bagi angkatan kerja. 
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d. Perbaikan hubungan sistem ketenagakerjaan, khususnya hubungan industri 

yang harmonis antara pengusaha dan pekerja. 

e. Penghapusan tenaga kerja anak dan perlindungan bagi pekerja 

perempuan. 

 

Strategi 4 :  Penciptaan pasar kerja yang fleksibel, hubungan kerja yang 

harmonis disertai perlindungan tenaga kerja yang memadai. 

Arah Kebijakan: 

a. Peningkatan peran dan kualitas stakeholders dalam perlindungan tenaga 

kerja. 

b. Perbaikan sistem pengawasan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja 

dalam dan luar negeri. 

c. Peningkatan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja 

d. Peningkatan kualitas jaminan sosial tenaga kerja 

 

5. Perempuan dan Anak 

 

Strategi 1 : Realisasi kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup serta 

perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi 

perempuan  dan anak.  

Arah Kebijakan: 

a. Peningkatan peran aktif perempuan dalam bidang pembangunan baik 

ekonomi, sosial, politik, budaya.  

b. Perluasan kesempatan yang lebih luas pada kaum perempuan untuk 

berkarir dan berkarya. 

c. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan sebagai salah 

satu bagian dari sumberdaya manusia termasuk perlindungan tenaga kerja 

wanita. 

d. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak dan perempuan. 

 

6. Pemuda dan Olahraga 

 

Strategi 1: Peningkatan peran dan fungsi pemuda dalam kegiatan 

pembangunan.  

Arah Kebijakan: 

a. Peningkatan kegiatan dan organisasi kepemudaan untuk mendorong 

kepedulian pada berbagai permasalahan pembangunan. 

b. Peningkatan fungsi dan peran lembaga kepemudaan sebagai wadah dalam 

menampung aspirasi pemuda. 

c. Pembinaan generasi muda untuk meningkatkan dinamika kepemudaan dan 

kepemimpinan. 

 

Strategi 2 : Peningkatan prestasi olahraga masyarakat melalui partisipasi 

masyarakat dalam bidang olahraga.  

Arah Kebijakan: 

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana olahraga. 

b. Peningkatan kegiatan olahraga andalan. 

c. Peningkatan SDM pembina, pelatih dan olahragawan. 

d. Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan olahraga pada berbagai 

instansi dan organisasi kepemudaan. 
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7. Agama 

 

Strategi 1 : Pelayanan  kegiatan ibadah umat beragama dan partisipasi  

masyarakat dalam penyelenggaraan keagamaan.  

Arah Kebijakan: 

a. Peningkatan pembangunan fasilitas peribadatan. 

b. Peningkatan kegiatan keagamaan bagi setiap pemeluk agama. 

 

Strategi 2 : Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama  bagi setiap 

individu dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.  

Arah Kebijakan: 

a. Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan 

kepercayaan bagi pemeluknya. 

b. Penjaminan kebebasan dan perluasan kesempatan pelaksanaan ajaran 

agama. 

c. Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan maupun lembaga 

sosial berbasis keagamaan. 

d. Peningkatan kualitas tenaga pengajar di bidang agama. 

 

Strategi 3 : Peningkatan dan pemantapan kerukunanantar umat beragama 

sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan. 

Arah Kebijakan: 

a. Peningkatan kerukunan antar umat beragama. 

b. Pemantapan kerukunan antar umat beragama maupun secara internal bagi 

tiap pemeluk agama. 

c. Peningkatan peran tokoh agama dalam berbagai kegiatan. 

 

8. Kesejahteraan Sosial 

 

Strategi 1 : Peningkatan pembinaan dan kualitas pelayanan serta bantuan 

dasar terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 

Arah Kebijakan: 

a. Peningkatan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

b. Pemberdayaan anak terlantar, anak jalanan, dan anak cacat dengan 

menjamin dan membekali keterampilan tumbuh kembang anak secarawajar 

agar diterima di lingkungannya. 

c. Peningkatan sumberdaya manusia pengelola kesejahteraan sosial. 

d. Perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial. 

e. Pelayanan dan rehabilitasi bagi korban NAPZA, eks NAPI, dan eks wanita 

tuna susila dengan mengembalikan korban ke kehidupan yang normal dan 

diterima di lingkungan sosialnya. 

 

9. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan 

 

Strategi 1 : Peningkatan kapasitas pemerintah kelurahan dalam rangka 

memberdayakan masyarakat 

Arah Kebijakan : 

a. Pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah kelurahan. 

 

Strategi 2 : Peningkatan peran, partisipasi dan swadaya masyarakat. 

Arah Kebijakan: 

a. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan. 
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b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat  kelurahan. 

c. Peningkatan peran kelembagaan masyarakat dalam perencanaan dan 

pengelolaan pembangunan secara partisipatif. 

 

Strategi 3 : Peningkatan sosial budaya masyarakat. 

Arah Kebijakan: 

a. Pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat sesuai dengan kondisi lokal. 

b. Pengembangan semangat kegotongroyongan masyarakat dalam 

pembangunan. 

 

Strategi 4 : Pemantapan dan peningkatan peran lembaga dan usaha 

ekonomi masyarakat. 

Arah Kebijakan: 

a. Peningkatan peran lembaga ekonomi di kelurahan. 

b. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat. 

c. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat kelurahan melalui 

pelatihan dan pengembangan kemampuan kerja dan berusaha.  

 

Strategi 5 : Pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna 

berwawasan lingkungan. 

Arah Kebijakan: 

a. Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. 

b. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan. 

c. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat melalui hasil 

penemuan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas. 

 

B. Meningkatkan Kualitas Tata Kepemerintahan yang Baik (Good governance) 

 

1. Reformasi Birokrasi 

 

Strategi 1 : Kelembagaan yang efektif yang efisien 

Arah Kebijakan  

a. Penerapan system organisasi yang strukturnya ramping tetapi kaya fungsi 

 

Strategi 2:Manajemen Kepegawaian dan Pengembangan SDM aparatur. 

Arah Kebijakan 

a. Perbaikan sistem rekruitmen pegawai. 

b. Peningkatan etika birokrasi dan etos kerja. 

c. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur  

d. Penempatan pegawai sesuai dengan keahlian dan kemampuannya  

e. Pengembangan birokrasi yang berintegritas 

 

Strategi 3:Penatalaksanaan yang Efektif dan Efisien. 

Arah Kebijakan: 

a. Penerapan standar operasional, prosedur dan mekanisme kerja dalam 

birokrasi pemerintahan.  

b. Penataan birokrasi yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel 

c. Peningkatan koordinasi antar instansi 

 

Strategi 4:Akuntabilitas Kinerja Aparatur 

Arah Kebijakan: 

a. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang efektif 
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Strategi 5 : Pengembangan Sistem Pengendalian dan Pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan.   

Arah Kebijakan: 

a. Pengembangan sistem pengawasan internal, eksternal dan masyarakat. 

b. Pengembangan sistem informasi pengawasan  

c. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengawas yang memadai. 

 

Strategi 6:Pelayanan publikyang transparan dan akuntabel 

Arah Kebijakan: 

a. Pengembangan teknologi informasi secara terbuka 

b. Moderenisasi dalam proses kerja dan administrasi perkantoran 

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas peraturandi bidang pelayanan publik.  

 

2. Penegakan Hukum 

 

Strategi 1 : Penjaminan kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh 

masyarakat 

Arah Kebijakan : 

a. Peningkatan kapasitasdan profesionalisme aparatur penegak hukum 

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas perangkat hukum 

 

Strategi 2 : Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung 

penegakan hukum. 

Arah Kebijakan : 

a. Pengembangan kelompok-kelompok masyarakat sadar hukum 

b. Peningkatan pengetahuan masyarakat di bidang hukum. 

 

3. Komunikasi dan Informasi 

 

Strategi 1: Pengembangan MediaInformasi  

Arah Kebijakan: 

a. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa melalui media 

cetak lokal, peningkatan sistem informasi teknologi, peningkatan 

pengawasan terhadap lembaga penyiaran. 

b. Peningkatan cakupan layanan dan mutu siaran televisi lokal  

c. Peningkatan kuantitas dan kualitas media internet 

d. Peningkatan kuantitas dan kualitas siaran radio milik pemerintah maupun 

swasta 

 

Strategi 2:Pengembangan Media Komunikasi  

Arah Kebijakan: 

a. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana telekomunikasi reguler 

berdasarkan satuan sambungan terpasang (SST).  

b. Peningkatan kuantitas dan kualitas telepon Seluler. 

 

C. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bontang  

 

1. Penataan Ruang. 

 

Strategi 1 :  Pengembangan struktur ruang sesuai Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) . 
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Arah Kebijakan: 

a. Pengembangan struktur ruang yang menuju pada pertumbuhan wilayah 

sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah. 

b. Penyediaan infrastruktur dalam mendukung struktur ruang wilayah sesuai 

RTRW. 

c. Penataankotauntukmenjaga keseimbanganantara budidaya dengan daya 

dukung lingkungan. 

 

Strategi 2 : Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang  

Arah Kebijakan : 

a. Penataan ruang melalui kegiatanperencanaan, pemanfaatan ruang dan 

pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan partisipatif dengan 

memperhatikan rencana kawasan stategis skala nasional maupun provinsi.  

b. Pemanfaatan ruang wilayah sesuai RTRW dengan tetap mendukung 

keseimbangan ekologis. 

 

Strategi 3 : Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan fungsi 

kawasan dalam menopang daya dukung lingkungan untuk 

jangka panjang. 

 

Arah Kebijakan: 

a. Pengendalian dan pengelolaan kawasan sesuai fungsi ruang dalam RTRW. 

b. Penataan kota dengan menyediakan alternatif sarana transportasi umum 

atau individu yang terintegrasi dengan baik. 

 

 

2. Perumahan dan Permukiman 

 

Strategi 1 : Pembangunan perumahan dan permukiman yang berwawasan 

lingkungan. 

Arah Kebijakan: 

a. Pembinaan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan 

permukiman disertai dengan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai. 

b. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman sesuai tingkat 

kemampuan pendapatan masyarakat. 

c. Penataan dan revitalisasi kawasan permukiman kumuh. 

d. Penataan dan pembatasan permukiman di atas air dalam rangka 

perlindungan ekosistem pesisir dan Green Belt. 

 

Strategi 2 : Air bersih 

Arah Kebijakan : 

a. Penyediaan drainase kota, embung, daerah resapan dan ruang terbuka 

hijau yang mampu mengurangi genangan air dan mencegah terjadinya 

banjir. 

b. Penyediaan air bersih yang memenuhi syarat dengan cakupan layanan 

mendekati 90% oleh pemerintah. 

 

3. Lingkungan Hidup. 

 

Strategi 1 : Pengembangan kerangka dasar pembangunan daerah yang 

berwawasan lingkungan. 
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Arah Kebijakan: 

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia khususnya dalam 

rangka penanganan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 

b. Peningkatan peran serta masyarakat dan stakeholder lainnya dalam 

pengelolaan lingkungan. 

c. Penetapan perangkat hukum lingkungan dan penegakannya. 

d. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati beserta habitatnya, fauna 

dan flora spesifik yang ada. 

e. Perlindungan kualitas air permukaan yang memenuhi syarat untuk diolah 

sebagai air baku. 

f. Membangun kerjasama dengan pelaku industri untuk menekan 

pencemaran air, tanah, dan udara agar tidak melebihi ambang batas baku 

mutu lingkungan. 

g. Membangun kerjasama dengan pelaku industri mengembangkan teknologi 

indutri yang dapat mengurangi emisi CO2 dan Gas Rumah Kaca serta 

usaha-usaha yang mampu menurunkan kadar CO2 di udara. 

 

Strategi 2 : Pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan kelestarian 

lingkungan. 

Arah Kebijakan: 

a. Perlindungan terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai 

kawasan lindung dan kawan konservasi laut dalam rangka perlindungan 

hewan terrestrial dan biota laut yang dilindungi. 

b. Peningkatan inventarisasi, penelitian, pendataan dan pengembangan 

informasi bidang lingkungan hidup. 

c. Peningkatan pelayanan dan pengawasan pada lokasi kegiatan 

pembangunan yang rawan perubahan rona lingkungan alam. 

d. Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan usaha dalam pengelolaan 

pencemaran air, udara dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) agar sesuai 

dengan peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup. 

e. Penataan area bekas penebangan hutan atau perubahan lainnya yang 

berpotensi merusak alam menjadi lebih bernilai tambah. 

f. Pelaksanaan sanksi atau hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku 

perusakan kawasan yang dilindungi. 

g. Pengendalian dan pengembalian fungsi kawasan lindung sesuai dengan 

rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 

h. Pengendalian kerusakan hutan, lahan dan ekosistem pesisir dan laut. 

 

Strategi 3 : Pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana alam. 

Arah Kebijakan:   

a. Pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana. 

b. Pengendalian pemanfaatan wilayah hulu sungai untuk menjamin 

kelestarian sumber-sumber air. 

c. Pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan konservasi laut.  

d. Pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau. 

e. Peningkatan kapasitas infiltrasi dan pencegahan erosi. 

f. Penataan aliran sungai dan bantaran sungai serta pengamanan green 

beltdalam rangka pengendalian banjir. 

g. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang 

mampu mendukung perekonomian masyarakat dengan memperhatikan 

kelestarian hasil dan daya dukung lingkungan hidup. 
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D. Memperkuat Struktur Ekonomi Maritim dengan Tetap Menjaga 

Keseimbangan Industri Migas dan Non-Migas secara Mandiri 

 

1. Perekonomian Kota Bontang 

 

Strategi 1 : Mewujudkan pertumbuhan sektor industri non migas  dan sektor 

maritim yang terus meningkat 

Arah Kebijakan: 

a. Peningkatan peran  sektor industri non migas terutama agro-maritime 

industry 

b. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah  industri non migas  

c. Peningkatan peran sektor Jasa dan Industri Maritim  

d. Peningkatan investasi sektor maritim. 

 

Strategi 2 : Penguatan jaringan ekonomi antara industri maritim, industri 

migas, industri non migas, serta perdagangan  

Arah Kebijakan: 

a. Membangun infrastrukturyang mendukung penguatan jaringan sektor 

maritim, industri non migas,  industri migas , perdagangan dan jasa   

b. Membentuk jaringan kerja hulu-hilir dan lintas pelaku, lintas wilayah dan 

lintaskegiatan produksi-olah-pemasaran hingga kegiatan kota menjadi 

tergerak-sinergis-sistematis, yang menarik kegiatan ekonomi lokal menuju 

ekonomi global 

c. Pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM). 

d. Peningkatan investasi sektor industri migas.  

 

Strategi 3 : Menciptakan Stabilitas Perekonomian Kota Bontang   

Arah Kebijakan : 

a. Mendorong pelaku industri migas untuk  mempertahankan tingkat 

produksinya 

b. Mendorong terjadinya peningkatan investasi sektor industri migas. 

c. Menjadikan sektor industri migas sebagai penyeimbang perekonomian 

daerah dengan cara memelihara iklim investasi sektor migas di Kota 

Bontang  

d. Mengupayakan terobosan baru yang berkaitan dengan investasi di bidang 

pengolahan minyak dan gas sebagai penyeimbang ekonomi Kota Bontang 

e. Menciptakan kebijakan fiskal daerah yang transparan, akuntable dan pro 

rakyat sehingga mampu  mendorong penciptaan lapangan kerja dan 

peningkatan pendapatan masyarakat. 

 

2. Keuangan Daerah 

 

Strategi 1 : Peningkatan kapasitas pembiayaan pembangunan yang 

bersumber dari pemerintah kota. 

Arah Kebijakan 

a. Peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah  

b. Peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dinas-dinas, 

bagian laba BUMD, dan penerimaan lain-lain yang sah. 

c. Pengggalian sumber-sumber keuangan baru, melalui pengembangan 

potensi daerah yang optimal mungkin untuk mencapai kemandirian 

keuangan daerah. 
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d. Pengembangan sarana dan prasarana secara terintegrasi dan 

meningkatkan aksesibilitas untuk memperlancar aliran investasi dan 

produksi. 

 

3. Pertanian  

 

Strategi 1 : Mewujudkan  dan mengembangkan kegiatan pertanian kota  

(urban agriculture; agropolitan) 

Arah Kebijakan :  

a. Pengubahan pola kerja pertanian tradisional ke pola kerja pertanian 

modern. 

b. Pelatihan dan pendampingan petani dalam rangka pengembangan pola 

pertanian yang baru yang belum digunakan masyarakat seperti bertani 

metode hidroponikatau sejenisnya. 

c. Menciptakan kelembagaan pertanian yang handal, termasuk kelembagaan 

bank pertanian 

d. Penyuluhan secara intensif untuk tetap memotivasi petani untuk terus 

mengembangkan usahanya sekaligus memperkenalkan teknologi 

pertanian. 

e. Menjamin ketersediaan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan lokal  

f. Menciptakan kegiatan jaringan kerja produksi-pemasaran-pengolahan 

lanjutan terhadap hasil-hasil pertanian. 

 

4. Kelautan dan Perikanan  

 

Strategi 1 : Penguatan pasar produk hasil kelautan dan perikanan dan 

semi-industrialisasi sektor perikanan dan kelautan 

Arah Kebijakan: 

a. Pengembangan pola industrialisasi dalam produksi perikanan dan hasil 

kelautan. 

b. Pengembangan kelompok usaha perikanan dan kelautan yang berorientasi 

pada pasar (market orientation). 

c. Pengembangan teknologi penangkapan dan budidaya perikanan yang 

efisien, serta teknologi pengolahan perikanan dan kelautan yang mampu 

meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. 

d. Terciptanya standar kualitas produksi dan pemasaran untuk menjamin 

pengembangan pasarnya 

 

Strategi 2 :Peningkatan Pelayanan Jasa Kelautan  (Jasa Maritim) 

Arah Kebijakan: 

a. Pengembangan alur laut pelayaran Bontang  

b. Peningkatan kualitas pelabuhan laut  

c. Peningkatan pelayanan  jasa pelayaran dan pelabuhan laut Kota Bontang  

d. Penciptaan kelembagaan pelayanan jasa keluatan yang efisien 

e. Peningkatan pelayanan bongkar muat pelabuhan  

f. Kemudahan akses  fisik pelayanan pelabuhan  

 

Strategi 3 : Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara 

optimal dan lestari  

Arah Kebijakan: 

a. Pengembangan kawasan pesisir  Kota Bontang  

b. Peningkatan pengawasan diperairan laut untuk mencegah illegal fishing. 



 

 

94 
 

c. Pengelolaan kawasan konservasi laut yang mensejahterakan masyarakat. 

d. Pengembangan eksplorasi migas lepas pantai untuk memenuhi kebutuhan 

gas  industri migas yang ada saat ini.  

 

Strategi 4 : Pengembangan potensi wisata bahari. 

Arah Kebijakan: 

a. Menciptakan kawasan-kawasan wisata Bahari di Kota Bontang  

b. Penciptaan infrastruktur kepariwisataan bahari Kota Bontang  

c. Mendorong tercipatnya transportasi laut ke wisata Bahari Kota Bontang  

d. Mendorong terwujudnya even-event yang mampu menarik wisatawan ke 

tempat-tempat wisata bahari Kota Bontang  

e. Meningkatkan promosi wisata Bahari Kota Bontang  

f. Meningkatkan kualitas  produk perikanan dan souvenir kelautan sebagai 

daya tarik wisata bahari Kota Bontang  

 

5. Investasi Daerah 

 

Strategi 1 : Peningkatan nilai investasi di sektor industri non migas migas, 

jasa dan industri maritim dengan mewujudkan iklim investasi 

yang menarik dan kondusif. 

Arah Kebijakan: 

a. Penjaminan kepastian usaha dan kepastian hukum dalam berusaha. 

b. Penciptaan kemudahan usaha dan investasi melalui berbagai sistem 

insentif dan kualitas infrastruktur yang handal. 

c. Peningkatan dan pengembangan sarana penunjang perdagangan melalui 

pengembangan jaringan informasi produksi dan pasar. 

d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menyiapkan tenaga 

kerja yang sesuai dengan peluang investasi dan potensi ekonomi lokal. 

e. Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi dan kerjasama pengembangan 

ekonomi potensial. 

f. Penyiapan pengembangan kawasan industri untuk merangsang minat 

investasi. 

 

Strategi 2  : Meningkatkan upaya terobosan investasi di bidang pengolahan 

minyak dan gas sebagai penyeimbang ekonomi Kota Bontang 

Arah Kebijakan :  

a. Tetap menciptakan iklim investasi sektor migas yang menarik  

b. Mengusulkan untuk mengubah pasal-pasal UU Migas yang tidak  

mendukung iklim investasi sektor migas  

6. Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi 

 

Strategi 1 : Pengembangan berbagai jenis industri kecil, menengah dan 

mikro serta industri rumah tangga yang terkait dan mendukung  

industri pupuk dan industri migas  

Arah Kebijakan: 

a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif  

b. Mendorong industri besar menjalin kemitraan dengan indutri kecil dan ukm  

c. Meningkatkan mutu produk usaha kecil, menengah dan koperasi 

d. Pembentukan sentra-sentra industri   

e. Pembentukan klaster industri  
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Strategi 2 : Peningkatan produktivitas industri non migas (agroindustri dan 

marine industri) 

Arah Kebijakan : 

a. Peningkatan SDM  industri non migas  

b. Peningkatan penggunaan teknologi industri yang tepat guna  

 

Strategi 3  : Peningkatan keterkaitan antar industri dan antar pelaku industri 

kecil, menengah dan besar  

Arah kebijakan : 

a. Koordinasi dan fasilitasi antar pelaku usaha  

b. Mendorong terjalinnya hubungan ekonomi yang kuat antar industri dan 

antar pelaku industri  

 

Strategi 4   : Peningkatan daya saing industri  

Arah Kebijakan : 

a. Peningkatan keterampilan SDM melalui standar kompetensi kerja dan 

sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri 

b. Penguatan kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industri  

c. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi baik dalam negeri maupun 

luar negeri  

d. Peningkatan kemampuan industri dalam adaptasi teknologi dan 

pengembangan teknologi dalam proses produksi. 

 

Strategi 5 : Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan  

Arah kebijakan : 

a. Peningkatan aktifitas perdagangan yang mampu menarik sektor agro 

marine industri dan jasa maritim  

b. Peningkatan kerjasama perdagangan regional dan internasional. 

c. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, melalui distribusi barang 

dan jasa yang efektif dan efisien 

 

Strategi  6 :  Meningkatkan peranan sentra-sentra Perdagangan  

Arah kebijakan : 

a. Pemetaan sentra-sentra perdagangan  

b. Peningkatan bangunan fisik  sentra-sentra perdagangan 

c. Peningkatan pengelolaan sentra-sentra perdagangan  

d. Meningkatkan  infrastruktur yang meliputi listrik, air, telepon dan sarana 

perdagangan di sentra-sentra perdagangan  

e. Menghubungkan sentra-sentra perdagangan dengan pelabuhan dan akses 

dari dan ke daerah tujuan perdagangan. 

 

Strategi 7 : Pemberdayaan kelompok usaha  kecil dan menengah  

Arah kebijakan : 

a. Peningkatan kualitas SDM dan manajemen  UKM dan Koperasi 

b. Mendorong perkuatan modal usaha  UKM dan Koperasi 

c. Mendorong lahirnya kegiatan kooperatif dalam bentuk kelompok usaha 

bersama baru.  

d. Mendorong agar kelompok usaha bersama mampu memberikan pelayanan 

pelayanan publik yang semakin berkualitas melalui adopsi teknologi dan 

manajemen modern.  

e. Menjadikan kelompok usaha bersama mampu bersaing dengan pelaku 

ekonomi yang lain dan mampu menembus pasar global.     
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7. Pariwisata 

 

Strategi 1 : Penciptaan keterkaitan antar kepariwisataan Kota Bontang 

dengan Sistem Kepariwisataan Nasional  

Arah Kebijakan: 

a. Peningkatan keterkaitan antar semua perangkat di sektor kepariwisataan 

dalam lingkup Nasional. 

b. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi, serta Infrastruktur 

kepariwisataan  

c. Pengembangan sumberdaya manusia bidang kepariwisataan. 

d. Pengembangan sistem paket wisata integratif dengan even-even 

kebudayaan Kota Bontang 

e. Peningkatan komunikasi antar perangkat yang bergerak di bidang 

kepariwisataan. 

 

Strategi 2 : Peningkatan promosi wisata Kota Bontang pada level Nasional  

Arah Kebijakan: 

a. Peningkatan promosi wisata terpadu pada objek wisata unggulan dan objek 

wisata potensional Kota Bontang . 

b. Peningkatan informasi tentang festival budaya  dan even olah raga 

c. Pengembangan atraksi wisata unggulan dan atraksi wisata potensional 

dengan pengadaan dan keikutsertaan pada event Nasional dan 

Internasional. 

 

Strategi 3 : Penetapan dan pengembangan objek dan atraksi wisata 

unggulan. 

Arah Kebijakan: 

a. Penetapan obyek wisata unggulan Kota Bontang 

b. Pengembangan obyek wisata bahari  

 

8. Transportasi  

 

Strategi 1 :  Pemerataan pelayanan transportasi darat antar wilayah. 

Arah Kebijakan: 

a. Peningkatan aksesibilitas jaringan jalan yang menghubungkan pusat -pusat 

aktifitas dan wilayah sekitarnya. 

b. Peningkatan pelayanan dan pemeliharaan jalan. 

c. Peningkatan kelas jalan utama yang menghubungkan dalam dan luar 

wilayah serta pada pusat-pusat aktivitas  yang memenuhi persyaratan untuk 

dilalui kendaraan berat. 

 

Strateg2 : Penguatan jaringan intermoda yang berfungsi sebagai 

penghubung dan pemersatu antar moda transport. 

Arah Kebijakan: 

a. Peningkatan kualitas pelabuhan laut melalui peningkatan kapasitas layanan 

dan mutu layanan. 

b. Peningkatan keselamatan pelayaran. 

c. Peningkatan keterkaitan yang terpadu antar daratan dan kepulauan dengan 

berbagai moda transportasi.  

 

Strategi 3: Peningkatan peran transportasi laut dalam menopang kegiatan 

perekonomian. 
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Arah Kebijakan: 

a. Peningkatan spesifikasi sarana pengangkut (kapal) dalam mendukung 

kegiatan ekspor impor. 

b. Peningkatan kemampuan berupa pelabuhan laut sehingga mampu 

melayani dan berfungsi sebagai pelabuhan internasional yang bergerak 

dalam bidang ekspor - impor. 

c. Pengembangan sarana pendukung yang terkait dengan sistem jaringan 

transportasi laut yang melalui jalur perairan di kawasan Kota Bontang.  

d. Pengembangan pelabuhan dalam menunjang pengembangan kawasan 

Bontang Lestari.  

 

Strategi 4: Peningkatan peran transportasi udara dalam menunjang kegiatan 

perekonomian.  

Arah Kebijakan: 

a. Pembangunan Bandara Umum Domestik di Kelurahan Bontang Lestari. 

b. Penyediaan sarana dan prasarana bandara yang memadai sesuai dengan 

tingkat kebutuhan yang ada. 

c. Peningkatan keselamatan penerbangan. 

 

9. Energi Listrik 

 

Strategi 1: Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk jangka pendek, 

menengah dan jangka panjang melalui rehabilitasi, repowering 

pembangkit yang ada dan pembangkit baru serta 

pengembangan diversifikasi energi dengan memanfaatkan 

sumberdaya alam yang tersedia.  

Arah Kebijakan: 

a. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang sudah beroperasi sehingga 

mampu mendukung pasokan listrik pada beban puncak. 

b. Penyediaan pembangkit listrik non-BBM dan yang berorientasi pada 

penyediaan jangka panjang, yaitu gas dan batubara 

c. Peningkatan kerjasama antar pelaku kelistrikan. 

 

Strategi 2:Peningkatan kualitas layanan dan pengembangan sistem 

ketenagalistrikan dengan melakukan manajemen sumber daya 

listrik yang berwawasan lingkungan. 

Arah Kebijakan: 

a. Peningkatan pengawasan dan pemahaman terhadap pengunaan listrik di 

masyarakat. 

b. Peningkatan efisiensi dengan cara penekanan terjadinya losses tenaga 

listrik. 

c. Pengembangan interkoneksi sistem jaringan tenaga listrik dalam rangka 

untuk penyediaan sumber daya listrik yang aman terutama pada kondisi jam 

puncak. 

d. Penyediaan pembangkit listrik pada kawasan Bontang Lestari. 

e. Penyediaan sumber energi listrik untuk pemukiman di atas air. 

 

 

5.2. SKENARIO DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA 

BONTANG 

Dengan memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka 

panjang daerah, maka perlu disusun suatu skenario pembangunan jangka panjang Kota 
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Bontang yang memuat skenario pembangunan wilayah sesuai tata ruang wilayah dan 

skenario pembangunan ekonomi makro daerah sesuai perubahan struktur ekonomi 

daerah.  Selain itu, tahapan pembangunan lima tahunan disusun untuk menjamin 

konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah dalam 20 tahun ke depan. 

 

A. Skenario Pembangunan Jangka Panjang Daerah. 

 

1. Skenario Pembangunan Wilayah. 

Skenario pembangunan wilayah diperlukan untuk memberikan acuan bagi penataan 

ruang, pemerataan pembangunan, pengembangan kawasan-kawasan strategis serta 

percepatan kemajuan daerah secara keseluruhan.  

 

a. Penataan Ruang 

Secara umum arahan pemanfaatan ruang Kota Bontang terbagi menjadi dua, yaitu 

rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya/pemanfaatan.  

 

(1) Kawasan Lindung 

Kawasan Lindung Kota Bontang dibagi menjadi dua, yaitu Kawasan Lindung 

Wilayah Darat dan Kawasan Konservasi Wilayah Laut. 

 

Kawasan Lindung Wilayah Darat 

 Kawasan Hutan Lindung : Rencana Hutan Lindung yang dipreservasi di Kota 

Bontang distribusinya menyebar dari arah utara sampai selatan Kota Bontang. 

 Kawasan Rawa : Kawasan rawa yang memiliki fungsi sebagai kawasan 

perlindungan, berperan juga sebagai kawasan resapan air (catchment area). 

Kawasan rawa di Kota Bontang terdapat di kelurahan: Gunung Elai, Bontang 

Baru, Tanjung Laut Indah, Satimpo, Kanaan, Loktuan. 

 Kawasan Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai 

 

Kawasan Lindung Wilayah Laut 

 Kawasan Lindung Mangrove (Gosong Pulau Mangrove). Rencana Kawasan 

Lindung Magrove adalah kawasan gosong pulau berhutan bakau. Kawasan ini 

mempunyai ekosistem unik karena sebagian besar gosong pulau ini merupakan 

sekumpulan ekosistem mangrove yang tapaknya muncul saat air laut surut 

terendah dan tenggelam saat pasang tertinggi.  

 Kawasan Lindung Terumbu Karang / Konservasi Terumbu Karang, Rencana 

Kawasan Konservasi terumbu karang Kota Bontang adalah : Perairan Pesisir  

Tanjung Sekubur, Melahing, Kedindingan, Karang Segajah, Tihik-Tihik, Tebok 

Batang danBeras Basah. 

 

(2) Rencana Kawasan Budidaya/Pemanfaatan 

Rencana Kawasan Budidaya/Pemanfaatan Wilayah Darat sebagian besar diarahkan 

pada Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan. 

 

Kawasan Pengembangan Perumahan 

Kawasan Pengembangan Perumahan terdiri dari pengembangan perumahan 

terencana, perumahan swadaya, perumahan atas pantai, perumahan atas rawa, 

dan rumah susun. 

 Rencana Pengembangan Perumahan Terencana : Rencana ini diarahkan di 

bagian selatan dan sebagian kecil ke arah barat kota, yaitu :Pagung, Baltim, dan 

disekitar kawasan pusat kota yaitu dikawasan pusat pemerintahan 
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 Rencana Pengembangan Perumahan Swadaya : Perumahan ini timbul secara 

spontan, proporsi distribusinya akan menyebar pada WP I, II dan III.  

 Rencana Pengembangan Perumahan Atas Rawa : Berkaitan dengan 

pengembangan permukiman rawa, akan terkait dengan pengembangan badan 

perairan sehingga dapat dikembangkan model permukiman yang bernuansa 

perairan dengan memanfaatkan kondisi dan karakteristik perairan sehingga 

memiliki nilai estetika sebagai satu aspek potensi konsep (waterfront city). 

 Rencana Pengembangan Rumah Susun: Pengembangan Rumah Susun 

(RUSUN) baik sewa maupun milik akan diprioritaskan untuk menunjang 

kawasan industri dan nelayan yang membutuhkan rumah. Alokasi ruang di 

Kelurahan Bontang Lestari (WP III) berdekatan dengan Kawasan Pelabuhan 

Perikanan Terpadu dan alokasi kawasan industri menengah dan kecil. 

Rekomendasi tingkat ketinggian adalah 6 lantai dengan 1 Twin Blok (TB) seluas 

1,2 ha. 

 

Arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa meliputi : 

1. Komersial Perkantoran 

2. Komersial Pertokoan, diantaranya: pertokoan di sepanjang Jalan Bhayangkara, 

Jalan MT. Haryono, Jalan Diponegoro, Jalan A. Yani, Jalan Slamet Riyadi, 

Jalan Gajahmada, Jalan Hasanudin dan Jalan Soekarno-Hatta 

3. Komersial Sentra (Modern dan Tradisional) 

a. Kelurahan Loktuan (tradisional) 

b. Kelurahan Tanjung Laut Indah (tradisional) 

c. Kelurahan Telihan (tradisional) 

d. Rencana di Bontang Lestari (tradisional) 

4. Perdagangan Informal terletak di sepanjang jalan terutama di jalan poros dan 

lokal dengan menempati fungsi-fungsi penunjang di kawasan utama yaitu, di 

sekitar pertokoan, perkantoran dan beberapa aktifitas kota lainnya seperti: 

pasar, terminal, pelabuhan dan lain sebagainya. 

 

 Kawasan Industri dan Pergudangan, yang mencakup : 

(1) Kawasan Industri Besar 

 Kawasan Industri  PT. Pupuk Kalimantan Timur di Kelurahan Guntung 

Kecamatan Bontang Utara. Pelabuhan PT. Pupuk Kalimantan Timur di 

Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara 

 Kawasan Industri Badak  NGL di Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang 

Selatan. Pelabuhan PT. Badak NGL di kawasan Industri PT. Badak NGL. 

 Letaknya terdapat di pusat kota dan memanfaatkan potensi laut atau akses 

laut untuk transportasi bahan baku dan distribusi hasil produksinya  

 Kawasan industri dilengkapi dengan fasilitas perumahan untuk 

karyawannya, yang relatif dalam kondisi sudah teratur dan baik kondisi 

lingkungannya 

 Kawasan industri pengolahan terakses oleh jaringan jalan kota yang layak/ 

memadai, terintegrasi dengan sistem kota 

 Pada umumnya kawasan industri pengolahan yang berada di tepian pantai 

memiliki pelabuhan/dermaga (pribadi) yang dikelola sendiri. 

         (2) Industri Menengah Kecil dan Pergudangan 

Kegiatan Industri Menengah Kecil  dan Pergudangan diarahkan ke Kelurahan 

Bontang Lestari berdekatan dengan lokasi pelabuhan perikanan terpadu. 

Pertimbangan lain adalah dengan rencana alokasi ruang untuk kawasan 
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perdagangan tradisional. Alokasi lahan untuk kawasan industri kecil dan 

menengah adalah 17,0 ha dan pergudangan seluas 27 ha. 

 

Kegiatan perkantoran pemerintahan akan diarahkan ke kawasan Bontang Lestari. 

Bangunan perkantoran yang ditinggalkannya dapat digunakan untuk kegiatan 

perkantoran pemerintahan Kota Bontang (zona bangunan pemerintahan) atau 

perkantoran jasa komersil (sub zona bangunan perkantoran)  karena keduanya 

terdapat dalam zona dasar yang sama, yaitu perdagangan dan jasa. Walaupun 

demikian, kegiatan alihfungsi menjadi kegiatan perkantoran jasa komersil ini 

masih berada dalam satu zona dasar yang sama, eksternalitas terhadap 

pemanfaatan ruang kawasan sekitarnya perlu diantisipasi agar tidak terjadi 

perubahan struktur ruang diluar yang telah direncanakan. Alokasi ruang untuk 

kawasan pemerintahan adalah 64,8 ha. 

 

Potensi alam Kota Bontang yang potensial untuk obyek wisata, antara lain : 

 Wilayah Taman Nasional Kutai (TNK) yang masuk wilayah administrasi 

Kota Bontang. Kawasan ini dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata 

dengan melengkapi sarana dan prasarana penunjang untuk menjadikan 

hutan bakau sebagaitempat rekreasi ekologi (ekowisata). 

 Rencana pembangunan Kebun RayaBontang dengan memanfaatkan 

keberadaan ekologi hutan lindung Kota Bontang (di sebelah selatan kota)  

yang luasnya 1.091,7 ha sehingga dapat menunjang tema kota sebagai 

“Eco-City”. 

 Rencana pengembangan kawasan hutan mangrove menjadi wisata 

ekologis yang dialokasikan di Kelurahan Bontang Lestari (WP III) yang 

luasnya 683 ha. 

Wisata Taman Kota adalah suatu lokasi yang sengaja dibuat  sebagai ruang 

terbuka dan dijadikan taman dengan beberapa fasilitas penunjang seperti taman 

bermain anak dan penyediaan untuk pedagang kaki lima. Obyek wisata ini 

terdapat di:  

 Danau PT. Pupuk Kalimantan Timur 

 Monumen Pengabdian PT. Pupuk Kalimantan Timur 

 Taman dilokasi PT. Badak NGL. 

 Rencana pengembangan kawasan Waterfront, seluas 109,6 ha 

 Rencana pengembangan danau di Kelurahan Kanaan serta Kelurahan 

Bontang Lestari(WP III). 

 

Wisata sejarah (Budaya) adalah suatu aset – aset  peninggalan berupa benda, 

rumah, tradisi dari daerah yang dapat dieksploitasi untuk wisatawan sehingga 

dapat mendorong perekonomian kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Beberapa lokasi atau obyek-obyek bersejarah di Kota Bontang 

seperti : pemukiman nelayan tertua di Kelurahan Bontang Kuala dan lain-lain. 

 

Rencana pengembangan kawasan militer Kota Bontang disediakan lahan seluas 

109,3 ha yang telah dialokasikan berada pada WP III Kelurahan Bontang 

Lestari.Kawasan Khusus Pertahanan dan Keamanan di Kelurahan Gunung Elai 

yang luasnya  24,4 ha merupakan kawasan pertahanan milik Detasemen Arteleri 

Pertahanan Udara (DENARHANUD) 002 RUDAL. 

 

Lokasi terminal dalam kota dan antar kota dalam propinsi terdapat di Kelurahan 

Gunung Telihan. Rencana pengembangan Terminal terpadu yang lebih 
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representatif dengan alokasi ruang seluas 3,1 ha akan dibangun di pertigaan 

simpang ke Sanggata. 

 

Dalam Kota Bontang terdapat bandara khusus yang terdapat dalam kompleks          

PT. Badak NGLdengan gambaran sebagai berikut : 

 Penerbangan yang menyinggahi bandara tersebut adalah pesawat – 

pesawat yang dicarter oleh PT. Badak NGL dan PT. Pupuk Kalimantan 

Timur. 

 Khusus dioperasikan untuk melayani industri tersebut yaitu pesawat jenis 

DASH 7 dan CASSA 212.  

 Panjang landasan 900 m. 

 

Untuk mengantisipati kebutuhan transportasi udara ke depan maka dialokasikan 

Rencana Bandara Umum Domestik di Kelurahan Bontang Lestari (WP III). 

 

Alokasi ruang untuk transportasi laut, meliputi :  

 Pelabuhan khususPT. Pupuk Kalimantan Timur, yakni pelabuhan yang 

diperuntukan untuk kegiatan/aktivitas industri PT. Pupuk Kalimantan Timur. 

 Pelabuhan Khusus PT. Badak NGL, yakni pelabuhan yang diperuntukan 

untuk kegiatan/aktivitas industri gas alam cair. 

 Pelabuhan Khusus PT. Indominco Mandiri, yakni pelabuhan yang 

diperuntukan untuk kegiatan/aktivitas industri batu bara  PT. Indominco 

Mandiri. 

 Pelabuhan Umum Loktuan 

 Pelabuhan Umum Tanjung Laut 

 Pelabuhan Pendaratan Ikan Tanjung Limau 

 Rencana Pengembangan Pelabuhan Perikanan Terpadu di Kelurahan 

Bontang Lestari (WP III) dengan alokasi ruang sebesar 2,4 ha. 

 

Sektor pertanian dalam perekonomian Kota Bontang bukan sektor basis karena 

lahannya yang sempit jika akan dikembangkan menjadi agro industri. Walaupun 

demikian, di beberapa kelurahan masih terdapat kawasan yang memiliki potensi 

pertanian yang dapat dikembangkan seperti Kelurahan Guntung dengan sektor 

unggulan adalah perkebunan salak, kakao, dan lain-lain.Rencana wilayah 

pertanian akan dialokasikan ruang sebesar 91 ha. Potensi yang perlu 

mendapatkan perhatian adalah produksi tanaman pisang yang cukup melimpah 

dan menjamin ketersediaan bahan baku serta ketersediaan lahan relatif luas di 

wilayah hinterland. Berdasarkan penelitian, Kota Bontang cocok untuk 

pengembangan industri tepung pisang. Untuk komoditas pertanian di Kota 

Bontang seperti jagung, kedelai, padi, pisang dan lain-lain belum memiliki 

kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah.  

 

Sama seperti sektor pertanian diatas, sektor peternakan belum optimal dalam 

menunjang sektor basis Kota Bontang sehingga perlu alokasi kawasan/zona 

khusus untuk pengembangan dan pembibitan ternak dari berbagai macam 

varietas unggulan, serta adanya RPH. Kawasan ini direncanakan di Kelurahan 

Bontang Lestari berdekatan dengan TPA (Tempat Pengolahan Akhir) yang dapat 

dikembangkan menjadi Hutan Kota dan/atau kawasan Green Belt. Pemeliharaan 

ternak babi, sapi dan kerbau dapat dijumpai di Kelurahan Kanaan.  

 

Usaha perikanan di kawasan perencanaan didominasi oleh usaha perikanan 

perairan laut. Usaha penangkapan dan budidaya perairan umumnya dilakukan di 
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perairan 4 mill. Budidaya perairan yang dilakukan dengan keramba tancap, 

keramba jaring apung dan tambak. Usaha perikanan air tawar dilakukan dengan 

media kolam. Potensi ikan yang banyak di perairan laut di kawasan perencanaan 

berupa ikan kerapu, kepiting bakau, lobster dan teripang. Berdasarkan kebijakan 

nasional, Kota Bontang diarahkan pengembangannya sebagai Sub Pusat 

Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Ruang Laut Selat Makassar – Laut 

Sulawesi. 

 

Rencana Kawasan Pemanfaatan Wilayah Laut terdiri dari :  

1. Kawasan Pemanfaatan Perikanan Tangkap yang mencakup daerah 

penangkapan Ikan I (0 – 4 mil) dan daerah penangkapan ikan II (4 – 200 

mil/ZEEI). 

2. Kawasan Pemanfaatan Perikanan Budidaya Laut 

Kawasan Pemanfaatan Perikanan Budidaya Perairan di Kota Bontang 

berdasarkan jenis komoditas yang dikembangkan dan kesesuaian lahan, 

dibagi dalam 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan perikanan budidaya ikan dan 

dan kawasan perikanan budidaya rumput laut   

3. Kawasan Pemanfaatan Pariwisata Bahari 

4. Kawasan Pemanfaatan Alur Pelayaran 

Dalam rangka untuk mengurangi adalanya konflik pelayaran di perairan laut 

Kota Bontang, maka dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang salah 

satu arahan pemanfaatan ruangnya adalah arahan pemanfaatan ruang untuk 

kegiatan alur pelayaran.  

 

b. Pengembangan Wilayah Bontang Lestari 

Pembagian zona kawasan pada dasarnya adalah untuk memperjelas arahan dan 

batasan sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di 

kawasan. Pembagian zona kawasan didasarkan pada pertimbangan geografis dan 

mengikuti batas rencana fisik kawasan. Berdasarkan pertimbangan tersebut 

wilayah perencanaan akan dibagi menjadi 4 zona dan 2 sub zona yaitu sebagai 

berikut : 

 

1. Zona Utara  

Zona ini merupakan zona entri/muka dari kawasan Bontang Lestari, yang 

ditandai dengan Simpul Ruang Simpang-5, sebagai ruang orientasi utama yang 

akan memberikan lima arahtujuan kawasan.Fungsi-fungsi kegiatan pada zona ini 

meliputi Pasar Tradisional, SMK Kelautan, Perkantoran Jasa dan Komersial, 

Kantor Kelurahan Bontang Lestari, Area Industri Perikanan Terpadu, Tempat 

Pengolahan Akhir (TPA), Rumah Potong Hewan, Area pertanian/peternakan, 

Ruang Terbuka Hijau dan Kolam-kolam Retensi, Wisata Pendidikan dan 

Konservasi Mangrove, Tempat Pemakaman Umum (TPU), Fasilitas Uji Petik, 

Terminal Kota dan Perumahan. 

 

2. Zona Tengah 

Zona ini merupakan zona pengendali bagi kawasan Bontang Lestari maupun 

seluruh wilayah kota karena eksistensi fungsi pemerintahan berada di zona ini. 

Zona ini ditandai pula dengan adanya alokasi kompleks pendidikan dan 

kepemudaan yang menjadi simbolisasi visioner nilai-nilai kehidupan urban di 

masa depan. Fungsi-fungsi kegiatan pada zona ini meliputi : Area Pusat 

Pemerintahan Kota, Masjid Raya Bontang Lestari, Stadion dan GOR, STITEK, 

LAPAS dan sarana pendidikan lainnya, Wisata Pendidikan/Area Konservasi 

Mangrove, Halte, fasos-fasum, Perkantoran, Jasa dan Komersial, Perumahan, 
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Ruang Terbuka Hijau, Sabuk Hijau, Kolam Retensi, dan Hutan Kota (Taman 

Botani Sekangat). 

 

3. Zona Selatan 

Zona ini terdiri dari Sub-zona Selatan-Utara dan Sub-zona Selatan-Selatan yang 

lokasinya dipisahkan oleh elemen “technical-edges” jalur jalan industrial batu 

baraPT. Indominco Mandiri. Pemanfaatan Kedua Sub-zona tersebut dapat 

disampaikan sebagai berikut :  

a. Sub zona Selatan – Utara 

Fungsi-fungsi kegiatan pada Sub zona Selatan – Utara ini meliputi : Bandar 

Udara, Pelabuhan Laut, Area Industri (“Industrial-Estate”), Areal PLTU, 

Terminal Kota, Fasos – Fasum, Perkantoran Jasa dan Komersial, Ruang 

Terbuka Hijau, Konservasi Mangrove, Kolam Retensi, dan Perumahan. 

b. Sub zona Selatan – Selatan 

Fungsi-fungsi kegiatan pada Sub-zona Selatan – Selatan ini meliputi : Area 

Perumahan, Fasos-Fasum, Halte, Tempat Pemakaman Umum, Ruang 

Terbuka Hijau, dan KolamRetensi. 

 

4. Zona Barat 

Kawasan ini merupakan Kawasan Non Budidaya. Fungsi zona ini adalah 

sebagai kawasan hutan lindung dan konservasi. Pengembangan kegiatan yang 

dapat diarahkan pada zona ini terbatas pada kegiatan wisata dan tempat 

pengolahan air bersih.  

 

c. Pengembangan Wilayah Pesisir 

Secara ekologi, seluruh wilayah Kota Bontang dapat dikategorikan wilayah pesisir 

karena sangat dipengaruhi oleh iklim dan angin laut. Jika dikaitkan dengan Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

pulau Kecil makapengembangan wilayah pesisir dan laut Kota Bontang perlu 

dilakukan secara terpadu dengan wilayah daratnya. Hal ini disebabkan oleh 

Struktur Ruang Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil Kota Bontang yang 

secara adminstratif  berjarak sejauh 4 mil laut dari batas daratansangat terkait 

dengan Struktur Ruang Tata Ruang Wilayah Darat Kota Bontang. Berdasarkan 

kondisi dan potensi kegiatan perekonomian Kota Bontang, ada kegiatan utama 

yang bersifat sebagai ‘Kawasan Strategis Nasional Tertentu’ yaitu industri gas    

PT. Badak NGL, PT. Pupuk Kalimantan Timur, serta kemungkinan berkembangnya 

kegiatan pelabuhan batu-bara. Ketiga kegiatan tersebut mempunyai ‘outlet’ di 

wilayah pesisir berupa pelabuhan bongkar muat barang yang besar dan 

membentuk jaringan alur laut.  

 

Alur Laut tersebut merupakan zona alur pelayaran yang membentuk struktur ruang 

di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Kota Bontang. Mengingat banyak dan 

besarnya tonase kapal yang melalui ‘alur laut’ tersebut, maka wilayah pesisir, laut 

dan pulau-pulau kecil Kota Bontang secara fisik terbagi dalam 3 (tiga)  zona besar 

yaitu(a) Zona Utara yang meliputi : Kelurahan Bontang Kuala – Gunung Elai – Api 

Api – Berbas Pantai – Tanjung Laut – Tanjung Laut Indah;(b) Zona Tengah yang 

mencirikan Kota Industri yang meliputi : Kelurahan Satimpo – Telihan – Kanaan – 

Belimbing – Loktuan – Guntung; dan (3) Zona Selatan yang menjadi arah 

pengembangan kota, yang meliputi : Kelurahan Bontang Lestari. 

 

Berdasarkan pembagian tiga zona besar tersebut di atas, wilayah pesisir, laut dan 

pulau-pulau kecil Kota Bontang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan 
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perikanan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berdasarkan kondisi dan 

potensinya, ketiga zona besar tersebut dapat dibagi zona konservasi dan zona 

pemanfaatan umum. 

 

Selanjutnya zona pemanfaatan umum dibagi lagi menjadi (a) Sub-zona budidaya 

laut yang meliputi budidaya rumput laut dan keramba jaring apung;(b) Sub-zona 

wisata bahari;(c) Sub-zona permukiman; (d) Sub-zona pelabuhan; dan (e) Sub-

zona perikanan tangkap. Hubungan aksesibilitas antara sub-zona tersebut 

dilakukan melalui ‘alur laut kecil’ dengan tonase kapal/perahu yang kecil karena 

kedalaman lautnya relatif dangkal. 

 

Pada umumnya kegiatan perikanan dan kelautan pada masing-masing sub-zona 

bukan berupa industri pengolahan yang besar sehingga dalam perkembangannya 

ke depan tidak akan terbentuk suatu pusat kegiatan di wilayah perairan atau pulau 

kecil tetapi cenderung akan terjadi pusat industri pengolahan hasil perikanan dan 

kelautan di wilayah pesisir atau tepi pantai. Hal ini sesuai dengan rencana skenario 

pertumbuhan penduduk yang rendah (1,5%) di wilayah kelurahan-kelurahan pesisir 

Kota Bontang lama sehingga struktur dan pola ruang yang akan terbentuk sebagai 

pusat industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan diarahkan pada kawasan 

pesisir yang sesuai dengan kegiatan tersebut, yaitu di sebelah selatan kawasan 

industri PT. Badak NGL. 

 

2. Skenario Pengembangan Ekonomi : Skenario Kebijakan Ekonomi 

 

Pengembangan ekonomi Kota Bontang diarahkan untuk   mengembangkan sektor 

industri nonmigas (agro industri), sektor maritim, dan sektor perdagangan dengan 

tetap mempertahankan sektor industri migas sebagai penyeimbang  pertumbuhan 

ekonomi Kota Bontang. Skenario kebijakan ekonominya adalah terus berupaya 

mengembangkan industri migas sehingga tetap tumbuh yang juga diikuti usaha yang 

serius untuk mendorong  sektor non migas agar mampu mencapai level 

pertumbuhan yang tinggi.  Pilihan ini juga akan membawa Kota Bontang masih akan 

menjadi Kota Migas dengan struktur yang makin kuat karena telah berkembangnya 

sektor non migas. Dengan skenario kebijakan ini, ekonomi Kota Bontang  pada dua 

puluh tahun kedepan tetap  bisa tumbuh positip yang dibaringi peningkatan sektor 

non migas. Keterkaitan ekonomi yang kuat antara sektor industri non migas, industri 

migas, sektor maritim dan perdagangan sehingga tercipta struktur perekonomian 

Kota Bontang yang makin tangguh. Jika skenario ini berjalan maka perkiraan 

pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2005-2025 dapat diprediksi sebagai 

berikut : 

Tabel 5.1 

Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang  2005-2025 

 

Keterangan/Periode 2005-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 

PDRB Total 0,07 2,78 3,01 3,29 

PDRB Non Migas 6,67 8,01 8,07 8,14 

PDRB Migas -0,62 2,00 2,00 2,00 

Sumber : Hasil Analisis 
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Tabel 5.2 

Perkiraan Struktur Ekonomi Kota Bontang  2005-2030 

Sektor 2005 2010 2015 2020 2025 2026 2030 

1. Pertanian 0,12 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 0,15 

Perikanan 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,07 0,09 

2. Pertambangan & Penggalian 0,16 0,24 0,27 0,31 0,34 0,34 0,36 

3. Industri Pengolahan 95,35 92,27 90,34 88,02 85,30 84,71 82,20 

A. Industri Migas 92,19 88,28 84,99 80,92 76,00 74,91 70,23 

B. Industri Tanpa Migas 3,16 3,99 5,36 7,11 9,30 9,80 11,98 

4. Listrik, Gas & Air Bersih 0,03 0,06 0,08 0,10 0,13 0,14 0,17 

5. Bangunan 2,07 4,02 4,92 5,95 7,09 7,34 8,33 

6. Perdag., Hotel & Restoran 1,33 1,96 2,62 3,48 4,56 4,80 5,87 

7. Pengangkutan & Komunikasi 0,30 0,45 0,56 0,71 0,88 0,92 1,09 

A. Pengangkutan 0,23 0,33 0,43 0,55 0,71 0,74 0,90 

1. Angkutan Darat 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

2. Angkutan Sungai - - - - - - - 

3. Angkutan Laut 0,15 0,21 0,28 0,37 0,49 0,52 0,63 

5. Angkutan Udara - - - - - - - 

6. Jasa Penunjang Angkutan 0,04 0,08 0,10 0,14 0,18 0,19 0,23 

B. Komunikasi 0,08 0,12 0,14 0,16 0,17 0,18 0,19 

8. Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan 0,38 0,49 0,60 0,72 0,86 0,89 1,01 

9. Jasa-Jasa 0,26 0,39 0,48 0,58 0,70 0,72 0,82 

PDRB Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber : Hasil Analisis 

 

Dengan skenario arah pengembangan ekonomi demikian maka diperlukan langkah-

langkah stretagis dalam peningkatan investasi sektor non migas terutama sektor 

agroindustri, perikanan, perdagangan, wisata bahari, industri migas, pertambangan 

migas  lepas pantai. Lebih dari itu, dukungan infrastruktur pelabuhan laut beserta 

jasa pelabuhan yang kompetitif  sangat diperlukan. Penyediaan sarana transportasi 

laut dan darat yang menghubungkan titik-titik aktivitas ekonomi (kawasan industri 

dan perdagangan, perikanan kelautan). Penyediaan energi listrik, air dan 

telekomunikasi  yang mampu memberikan pasokan  pada  kawasan-kawasan 

industri, perdagangan dan pusat-pusat jasa maritim (pelabuhan)  

 

a. Pengembangan Sektor Unggulan  

 

Pengembangan sektor unggulan di Kota Bontang diarahkan  pada peningkatan daya 

saing jasa maritim (jasa pelabuhan dan pariwisata bahari), industri perikanan dan 

pertanian, industri berbasis migas dan sektor perdagangan. Lebih dari itu, 

pengembangan sektor unggulan juga diarahkan pada peningkatan dan penguatan 

industri pengolahan non migas (agroindustri dan perikanan) melalui pengembangan 

kawasan agroindustri dan perikanan terpadu yang didukung oleh infrastruktur 

pendukung, pengadaan prasarana dan sarana, penguatan jaringan pemasaran 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi, dan penguatan 

pelaku usaha dalam bentuk kemitraan usaha.   Dengan infrastruktur yang ada dan 

makin lengkap, sektor idndustri berbasis migas jugamasih akan tetap menjadi produk 

unggulan Kota Bontang yakni industri pupuk dan industri gas alam cair serta industri 

petrokimia lainnya.  
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b. Pembangunan Infra-Supra struktur dan Penyediaan Energi  

 

Pembangunan infra dan suprastruktur diarahkan untuk mendukung Kota Bontang 

sebagai Kota Maritim yang Berkebudayaan Industri. Pembangunan infrastruktur 

diarahkan pada penyediaan layanan pengangkutan barang dan jasa melalui laut dan 

darat secara lebih cepat, murah dan terpadu. Pembangunan suprastruktur diarahkan 

untuk memberikan layanan jasa-jasa di mana pemerintahan Kota Bontang terlibat 

dalam pengelolalaannya baik secara langsung maupun tak langsung seperti jasa 

pelayanan pelabuhan dan  pelayanan perizinan investasi. Selain itu, infarstruktur air 

dan telekomunikasi  serta kebutuhan energi dapat dipasok secara mencukupi di 

kawasan-kawasan bangkitan ekonomi seperti di kawasan Bontang Lestari serta 

kawasan perdagangan dan industri.  

Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi diarahkan pada pengembangan dan 

perluasan pemasaran produk unggulan Kota Bontang seperti perikanan, agroindustri , 

industri migas dan  sektor maritim yang di dalamnya termasuk jasa wisata bahari.  

 

d. Pengelolaan Kuangan Daerah dan Investasi Daerah 

 

Pengelolaan keuangan dan investasi daerah diarahkan pada pemberian dukungan 

pendanaan bagi pengembangan sektor-sektor unggulan (agroindustri, jasa maritim 

dan perdagangan), pembangunan infrastruktur (jalan, pelabuhan, air bersih dan 

telekomunikasi) dan  penyediaan energi listrik melalui pengelolaan anggaran yang 

transparans, akuntabel dan pro-rakyat.   

 

e. Penjaminan Kepastian Hukum  

 

Penjaminan kepastian hukum diarahkan untuk melindungi dan  menjamin kepastian 

hukum bagi investor agar tertarik untuk menananamkan modalnya di Kota Bontang. 

Untuk lebih meningkatkan peranan pemerintah dalam mendorong kepastian hukum 

perlu dikembangkan tata pemerintahan yang baik dan bersih; dan penegakan hukum 

secara adil dan konsisten, pemantapan  kesadaran hukum dan pengembangan 

budaya hukum.    

 

B. Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang 2005-2025 

 

 

 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang 2005-2025 akan 

dilaksanakan secara bertahap lima tahunan. Tahapan-tahapan tersebut  disusun 

berdasarkan tujuan, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang 

Kota Bontang 2005-2025. Sesuai dengan tahapan Rencana Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 

Bontang dibagi menjadi empat tahapan pembangunan, yaitu:  

1. Tahapan ke-1(2005-2009)  

2. Tahapan ke-2  (2010-2014)  

3. Tahapan ke-3  (2015-2019) 

4. Tahapan ke-4  (2020-2024) 

 

 1.  Tahapan Ke-1 (2005 – 2009) 

 

Strategi dan kebijakan Pembangunan Kota Bontang Tahapan ke-1 tahun2005-

2009diarahkan pada “ Lima Pilar PembangunanKota Bontang” yaitu: 

 Bontang Cerdas 

 Bontang Sehat 
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 Bontang Lestari 

 Bontang Bebas Kemiskinan 

 Bontang Bersih  

 

Peletakan kelima pilar pembangunan Kota Bontang pada tahapan periode 

pembangunan tersebut menjadi pondasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi 

Kota Bontang pada masa depan.   

 

Dalam rangka persiapan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam 

menghadapi persaingan masa depan, salah satu strategi utama pemerintah Kota 

Bontang adalah dengan mencanangkan “Bontang Cerdas 2010”.  Pencanangan 

kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan yang 

bersifat non fisik, yang dapat segera menghasilkan sumberdaya manusia yang 

berkualitas dalam arti terampil dan produktif yang memiliki kemampuan 

manajerial dan handal serta secara kuantitas mencukupi kebutuhan 

pembangunan Kota  Bontang masa depan.   

 

Pembangunan sumberdaya manusia menjadi faktor sangat penting dalam 

pembangunan jangka panjang Kota Bontang ke depan. Peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia adalah salah satu strategi dalam Rencana Pembangunan  

Jangka Menengah periode ini.   

 

Selain pendidikan salah satu tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah 

pada bidang kesehatan. Berkaitan dengan hal ini, pada tahapan pembangunan 

periode 2005-2009 pemerintah Kota Bontang mencanangkan kebijakan “Bontang 

Sehat 2008”. Kebijakan ini bertujuan membangun sumberdaya manusia 

berkualitas dalam arti manusia yang tangguh, sehat, cerdas, kreatif dan produktif 

yang diharapkan dapat mendukung pembangunan Kota Bontang masa depan. 

 

Pendidikan dan kesehatan merupakan bidang yang harus ditingkatkan 

kualitasnya, sehingga masyarakat Kota Bontang memiliki daya saing tinggi dalam 

melakukan pembangunan jangka panjang. Peningkatan kualitas pendidikan, 

penguasaan iptek yang lebih baik dan kualitas kesehatan yang meningkat 

menjadikan daya saing SDM semakin unggul sehingga produktivitas tenaga kerja 

juga semakin baik. Secara simultan hal ini akan mendorong peningkatan kualitas 

produktivitas SDM, yang dapat mendorong penciptaan peluang kerja yang lebih 

baik. 

 

Sebagai wujud kepedulian Kota Bontang terhadap kelestarian sumberdaya alam 

dan lingkungan hidup bagi keberlanjutan pembangunan Kota Bontang masa 

depan, maka pemerintah Kota Bontang mencanangkan kebijakan “Bontang 

Lestari 2010”. 

 

Menyadari kompleksitas masalah kemiskinan di Kota Bontang yang tidak hanya 

semata berkaitan dengan rendahnya pendapatan dan tingkat konsumsi 

masyarakat, akan tetapi berkaitan pula dengan rendahnya pendapatan dan 

kesehatan, maka sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Bontang dalam 

penanggulangan kemiskinan, maka dicanangkan kebijakan “Bontang Bebas 

Kemiskinan 2020”. 

 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih disadari sangat penting 

artinya untuk mendukung pembangunan Kota Bontang masa depansehingga 
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pada tahapan pembangunan ke-1 tahun2005-2009 pemerintah Kota Bontang 

mencanangkan “Bontang Bersih”.  Kebijakan tersebut mempunyai arti bahwa 

penyelenggaraan pemerintah daerah harus berdasarkan prinsip-prinsiptata kelola 

yang baik (good governance) yaitu tranparansi, partisipasi, akuntabilitas dan 

penegakan hukum (rule of law, law enforcement).  Penerapan keempat prinsip 

utama tersebut harus sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik yaitu amanah 

(jujur, tangggap/responsiveness, dan keabsahan/legalitas), jaminan keadilan 

(fairness), berorientasi kesepakatan (consensus orientation) serta efektif dan 

efisien (berhasil guna dan berdaya guna).  

 

Pada periode ini strategi dan arahan pembangunan ekonomi Kota Bontang 

diarahkan untuk  meletakkan dasar/prasyarat bagi pembangunan ekonomi 

maritim  dengan tetap menjaga keseimbangan industri migas dan non migas. 

Kebijakan pembangunan ekonomi Kota Bontang diarahkan untuk  mewujudkan 

pertumbuhan sektor industri non migas dan sektor maritim hingga mencapai 

tingkat pertumbuhan rata-rata 9% per tahun.  

 

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 

Pembangunan pada tahap pertama ini merupakan pondasi bagi 

pembangunan Kota Bontang masa depan, sehingga fokus strategi 

pembangunannya diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia untuk mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia 

(IPM) Kota Bontang, yaitu peningkatan pada bidang pendidikan dan 

kesehatan. Tahapan pembangunan ini juga ditunjang dengan peningkatan 

peran wanita dalam pembangunan, peningkatan kegiatan pemuda dan 

olahraga serta didukung oleh kebersamaan antar pemeluk agama.  

 

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan SDM, salah satu 

strategi yang harus dilakukan adalah melalui peningkatan kualitas 

pendidikan yang dilakukan dengan meningkatkan dan memantapkan wajib 

belajar 12 tahun dan melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan 

baik formal maupun informal untuk meningkatkan mutu pendidikan yang 

lebih baik dan berdaya saing tinggi.  

 

Selain pendidikan, kesehatan mempunyai peranan sangat bagi 

pembangunan Kota Bontang masa depan. Strategi peningkatan kesehatan 

masyarakat dalam tahapan ini dilakukanmelalui kampanye hidup 

sehatdalam rangka peningkatan pemahaman kesehatan pada segenap 

lapisan masyarakat secara menyeluruh.  Strategi lainnya adalah dengan 

melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang kebersihan lingkungan serta 

berperilaku hidup bersih dan sehat yang disertai berbagai upaya 

pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.  

 

Perlindungan dan adanya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan 

kurang mampu untuk mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu 

menjadi prioritas utama dalam tahapan pembangunan ini. Untuk 

memudahkan pemberian pelayanan kesehatan maka dilaksanakan 

pelayanan kesehatan melalui dokter keluarga. Dalam rangka untuk 

mendukung program pengendalian penduduk secara nasional, maka dalam 

tahapan pembangunan ini juga dilakukan peningkatan informasi kesehatan, 

pelayanan KB, sampai pada KB mandiri. 
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Isu gender dalam pembangunan Kota Bontang dalam tahapan 

pembangunan ini menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan 

Kota Bontang masa depan.  Isu gender yang menjadi salah satu strategi 

dalam tahapan pembangunan ini adalah peningkatan peran perempuan 

dalam berbagai bidang pembangunan Kota Bontang, baik pada bidang 

ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Salah satu arahan kebijakan dalam 

tahapan pembangunan ini adalah peningkatan kualitas dan perlindungan 

perempuan dan tenaga kerja perempuan serta pengembangan 

kelembagaan yang mendukung peningkatan peran perempuan. 

 

Peran pemuda dalam pembangunan sangat penting, karena pemuda 

merupakan generasi penerus pembangunan pada masa depan. Strategi 

tahapan pembangunan ini adalah dengan melakukan peningkatan kualitas 

pemuda Kota Bontang dengan pembentukan berbagai organisasi 

kepemudaan sebagai wadah menampung aspirasi dan kegiatan 

kepemudaan. Strategi lainnya adalah melakukan peningkatan prestasi 

olahraga bagi para pemuda khususnya dengan peningkatan pembinaan 

cabang-cabang olahraga unggulan. 

 

Peningkatan kerukunan umat beragama merupakan strategi yang dilakukan 

dalam bidang keagamaan pada tahapan pembangunan ini. Arah kebijakan 

yang dapat dilakukan antara lain peningkatan pemahaman, penghayatan 

dan pengamalan agama sesuai pemeluk masing-masing. Strategi lainnya 

dalam tahapan pembangunan ini antara lain : peningkatan pembangunan 

fasilitas peribadatan dan kegiatan keagamaan serta peningkatan kualitas 

pengajar keagaman. 

 

b. Peningkatan Kualitas Tata Kepemerintahan yang baik 

Penyelenggaraan pemerintah daerah harus berdasarkan prinsip-prinsip tata 

kelola yang baik (good governance) yaitu tranparansi, partisipasi, 

akuntabilitas dan penegakan hukum (rule of law, law enforcement).  

Penerapan keempat prinsip utama tersebut harus sejalan dengan prinsip 

tata kelola yang baik lainnya yaitu amanah (jujur, tangggap/responsiveness, 

dan keabsahan/legalitas), jaminan keadilan (fairness), dan berorientasi 

kesepakatan (consensus orientation) serta efektif dan efisien (berhasil guna 

dan berdaya guna).  Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang bersih disadari sangat penting untuk mendukung pembangunan Kota 

Bontang masa depan.   

 

Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka pada tahapan 

pembangunan periode pertama ini kebijakan di arahkan untuk peningkatan 

kualitas tata pemerintahan yang baik, yang dititik beratkan pada peningkatan 

kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia dalam kepemerintahan 

khususnya yang terkait dengan kepemerintahan maritim sebagai salah satu 

ciri Kota Bontang.  Peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia 

di pemerintahan dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan 

dan pelatihan. Arah kebijakan lainnya adalah mengembangkan pemanfaatan 

teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas jasa kepemerintahan serta 

peningkatan keterpaduan pengelolaan pembangunan daerah. 

Pada tahapan pembangunan ini juga dilakukan peningkatan koordinasi 

pelayanan pembangunan maritim yang efektif dan efisien dan peningkatan 

kualitas dan mekanisme koordinasi antar bidang dalam pembangunan 
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daerah sebagai kota maritim.  Salah satu fungsi dari pemerintah adalah 

melayani masyarakat dalam segala bidang, sehingga dalam arahan strategi 

yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan 

publik terhadap stakeholders daerah termasuk di dalamnya investor dan 

pelaku usaha serta masyarakat lokal Kota Bontang. 

 

Dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis 

maritim, langkah yang dapat ditempuh lainnya adalah dengan melakukan 

peningkatan kualitas dan kuantitas anggaran pendapatan dan belanja 

berbasis tujuan dan strategi pembangunan maritim. 

 

c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan 

Prasarana Dasar. 

 

Kota Bontang yang sebagian wilayahnya merupakan kawasan pesisir dan 

laut mempunyai kerawanan sangat tinggi serta ruang yang terbatas. 

Sebagian wilayahnya merupakan kawasan Hutan Lindung dan Taman 

Nasional Kutai. Dalam pembangunan daerahnya, pemerintah Kota Bontang 

menyadari bahwa keberadaan sumberdaya alam dan lingkungan sangat 

penting bagi keberlanjutan pembangunan masa depan. Untuk meletakkan 

pondasi pembangunan Kota Bontang masa depan, salah satu kebijakannya 

dalam tahapan pembangunan ke-1 tahun2005-2009 adalah pencanangan 

kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.    

 

Pengembangan kerangka dasar pembangunan daerah yang berwawasan 

lingkungan menjadi sangat penting pada tahapan ini. Upaya tersebut dapat 

dilakukan melalui (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya 

manusia khususnya dalam rangka penanganan sumberdaya alam dan 

lingkungan hidup;(2) peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan lingkungan dan stakeholder lainnya; (3) penetapan perangkat 

hukum dalam penegakan lingkungan hidup; (4) perlindungan terhadap 

keanekaragaman hayati beserta habitatnya, fauna dan flora spesifik yang 

ada (5) perlindungan kualitas air permukaan yang memenuhi syarat 

untukdiolah sebagai air baku; (6) perlindungan kondisi kualitas lingkungan 

udara dengankualitas tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan. 

 

Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dalam konteks untuk mewujudkan 

kelestarian lingkungan diupayakan melalui (1) Perlindungan terhadap 

kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, terutama 

untuk melindungi hewan dan tanaman langka; (2)Peningkatan inventarisasi, 

penelitian, pendataan dan pengembangan informasi bidang lingkungan 

hidup (3)Peningkatan  pelayanan dan pengawasan pada lokasi kegiatan 

pembangunan yang rawan perubahan rona lingkungan alam. 

 

Pada bidang penataan ruang, pembangunan Kota Bontang tahap ke-1 ini 

dititikberatkan pada pengembangan struktur ruang Kota Bontang, dengan 

mengintegrasikan ruang darat dan ruang laut secara terpadu.  Dalam rangka 

untuk mencapai tujuan tersebut maka langkah awal yang harus ditempuh 

adalah dengan melakukan penataan ruang melalui kegiatan: perencanaan, 

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan 

partisipatif. Arah kebijakan yang dapat diambil adalah pengembangan 

struktur ruang yang menuju pada pertumbuhan wilayah sekaligus 
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mengurangi kesenjangan melalui sistem kota-kota dan sistem interaksi 

desa-kota yang optimal. Pada tahapan ini juga dilakukan penyediaan 

infrastruktur dalam mendukung struktur ruang wilayah sesuai rencana tata 

ruang wilayah.  Penataan kota dengan tata ruang ditingkat 

perencanaan,pemanfaatan, dan pengendalian yang memberi manfaat 

optimal bagisemua lapisan masyarakat, perdagangan dan jasa yang 

konsisten dariwaktu ke waktu untuk menjaga keseimbangan dan daya 

dukunglingkungan. 

 

Prasarana dasar mempunyai peranan penting bagi proses pembangunan di 

suatu daerah.  Penyediaan kebutuhan prasarana dasar tersebut untuk 

menunjang strategi pembangunan lainnya, yaitu strategi peningkatan 

kualitas hidup sumberdaya manusia.  Arahan kebijakan yang dapat diambil 

adalah melalui : (1) Pembangunan perumahan dan permukiman yang 

berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan masyarakat, 

pemerataan kebutuhan hunian bagi masyarakat serta mewujudkan kota 

tanpa permukiman kumuh dengan melibatkan peran serta swasta; (2) 

Pembinaan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman 

yang sesuai dengan kondisi lingkungan, disertai penyediaan infrastruktur 

dasar yang memadai; (3) Pemenuhan perumahan dan permukiman sesuai 

tingkat kemampuan pendapatan masyarakat; (4) Penyediaan sarana dan 

prasarana yang memadai di perumahan dan pemukiman; (5) Penataan dan 

revitalisasi kawasan pemukiman kumuh; (6) Membatasi pengembangan 

pemukiman di atas air; (7) Penyediaan drainase kota, daerah resapan dan 

ruang terbuka hijauyang mampu mengurangi genangan air dan mencegah 

terjadinya banjirterutama di kawasan perdagangan, jasa ruas jalan dan 

permukiman; (8) Penyediaan  kota dengan kualitas dan kuantitas air bersih 

yangmemenuhi syarat dengan cakupan layanan mendekati 90 % oleh 

PDAMdan adanya cadangan air bersih yang memenuhi syarat dari air 

hujanoleh masyarakat. 

 

d. Pembangunan Struktur Ekonomi Maritim dengan Tetap Menjaga 

Keseimbangan Industri Migas dan Non-Migas yang Kuat 

Pada tahapan ini, misi pembangunan diarahkan untuk  meletakkan 

dasar/prasyarat bagi pembangunan ekonomi maritim  dengan tetap menjaga 

keseimbangan industri migas dan non migas. Kebijakan pembangunan 

ekonomi diarahkan untuk  mewujudkan pertumbuhan sektor  industri non 

migas  dan sektor maritim hingga mencapai tingkat pertumbuhan rata-rata 

9% per tahun. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan upaya 

meningkatkan peran sektor industri non migas, terutama agroindustri, 

meningkatkan peran sektor jasa industri maritim, meningkatkan produktivitas 

dan nilai tambah industri non migas, meningkatkan produktivitas dan nilai 

tambah industri perikanan melalui  penciptaan korporasi produksi kelautan, 

meningkatkan investasi sektor industri migas dan meningkatkan investasi 

sektor maritim. 

Pada tahapan ini juga diperlukan kebijakan untuk mendorong terjadinya 

keterkaitan ekonomi antar sektor maritim, industri migas dan non migas 

serta sektor perdagangan.  Upaya ini dapat dilakukan dengan menciptakan 

infrastruktur  dan suprastruktur penghubung  antara sektor maritim, industri 

non migas, industri migas, perdagangan dan jasa, membentuk jaringan kerja 

hulu-hilir dan lintas pelaku, lintas wilayah dan lintas kegiatan produksi-olah-

pemasaran hingga kegiatan kota menjadi tergerak-sinergis-sistematis, yang 
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menarik kegiatan ekonomi lokal sehingga mampu menjangkau kegiatan 

ekonomi global, serta pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan 

menengah (UKM). 

 

Kebijakan pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan kegiatan 

perkebunan kota  (urban agriestate) dengan  cara pengubahan pola kerja 

pertanian tradisional ke pola kerja pertanian modern yang  dilakukan secara 

bertahap dengan intervensi proaktif, menciptakan kelembagaan pertanian 

yang handal, termasuk kelembagaan bank pertanian, pemberdayaan petani, 

menciptakan kegiatan jaringan kerja produksi-pemasaran-pengolahan 

lanjutan terhadap hasil-hasil perkebunan dan pertanian. 

 

Pembangunan bidang kelautan dan perikanan, kebijakan diarahkan untuk 

pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan 

lestari. Upaya ini dilakukan dengan programpengembangan kawasan pesisir 

Bontang Kuala, peningkatan pengawasan diperairan laut untuk mencegah 

illegal fishing, pengelolaan potensi pesisir dan kelautan secara lestari dan 

seimbang, pengembangan eksplorasi migas lepas pantai untuk memenuhi 

kebutuhan pada saat ini.  

Kawasan pesisir dan laut Kota Bontang memiliki keindahan yang potensial 

dikembangkan untuk kegiatan pariwisata. Berkaitan dengan hal tersebut, 

perlu diperhatikan pengembangan potensi wisata bahari dengan program-

program penciptaan kawasan-kawasan wisata bahari, penciptaan 

infrastruktur kepariwisataan bahari, penyediaan transportasi wisata laut, 

mendorong terwujudnya acara-acara yang mampu menarik wisatawan ke 

tempat-tempat wisata, meningkatkan promosi wisata Kota Bontang, 

meningkatkan kualitas  produk perikanan dan souvenir kelautan sebagai 

daya tarik wisatawan. 

 

Investasi daerah dalam tahap pembangunan lima tahun pertama ini 

diarahkan pada peningkatan nilai investasi di sektor industri non migas 

migas, jasa dan industri maritim dengan mewujudkan iklim investasi yang 

menarik dan kondusif.  Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menjamin 

kepastian usaha dan kepastian hukum dalam berusaha, penciptaan 

kemudahan usaha dan investasi melalui berbagai sistem insentif dan 

kualitas infrastruktur yang handal, peningkatan sarana penunjang 

perdagangan melalui pengembangan jaringan informasi produksi dan pasar, 

peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menyiapkan tenaga 

kerja yang sesuai dengan peluang investasi dan potensi ekonomi lokal, 

peningkatan kualitas dan kuantitas promosi dan kerjasama pengembangan 

ekonomi potensial, penyiapan kawasan indutsri untuk menumbuhkan minat 

investasi.   

 

Perlu juga dikembangkan berbagai jenis industri kecil, menengah dan mikro 

serta industri rumah tangga yang terkait dan mendukung industri pupuk dan 

industri migas. Usaha ini dapat dilakukan melalui  penciptaan iklim usaha 

yang kondusif, mendorong industri besar menjalin kemitraan dengan industri 

kecil dan UKM serta meningkatkan mutu produk usaha kecil, menengah dan 

koperasi. Peningkatan produktivitas industri non migas dilakukan dengan 

upaya peningkatan SDM  industri non migas dan penggunaan teknologi 

yang tepat guna. Dengan berbagai usaha tersebut maka keterkaitan antar 

industri dan antar pelaku industri kecil, menengah dan besar dapat dilakukan 
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sehinggamemberikan nilai tambah bagi pelaku ekonomi. Pada tahapan ini 

juga, daya saing industri perlu terus didorong dengan pembentukan sentra-

sentra industri  maupun klaster industri. 

Kebijakan pembangunan bidang perdagangan diarahkan untuk 

meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan meningkatkan peranan 

sentra-sentra perdagangan. Hal ini dilakukan dengan upaya peningkatan 

aktifitas perdagangan yang mampu  menarik sektor agroindustri dan jasa 

maritim, peningkatan kerjasama perdagangan regional dan internasional, 

peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, melalui distribusi barang 

dan jasa yang efektif dan efisien, pemetaan sentra-sentra perdagangan, 

peningkatan bangunan fisiksentra-sentra perdagangan, peningkatan 

pengelolaan sentra-sentra perdagangan, meningkatkan  infrastruktur yang 

meliputi listrik, air, telepon dan sarana perdagangan di sentra perdagangan, 

menghubungkan sentra-sentra perdagangan dengan pelabuhan dan akses 

dari dan ke daerah tujuan perdagangan. 

 

Pembangunan usaha kecil menengah diarahkan memberdayaan kelompok 

usaha kecil dan menengah dengan upaya peningkatan kualitas SDM dan 

manajemen  UKM dan Koperasi, mendorong perkuatan modal usaha  UKM 

dan Koperasi, mendorong lahirnya kegiatan kooperatif dalam bentuk 

kelompok usaha bersama baru, mendorong agar kelompok usaha bersama 

mampu memberikan pelayanan pelayanan publik yang semakin berkualitas 

melalui adopsi teknologi dan manajemen modern, menjadikan kelompok 

usaha bersama mampu bersaing dengan pelaku ekonomi yang lain dan 

mampu menembus pasar global.  

 

Kebijakan bidang pariwisata pada periode ini diarahkan untuk menciptakan 

keterkaitan antar kepariwisataan Kota Bontang dengan Sistem 

Kepariwisataan Nasional melalui upaya : (1) Peningkatan keterkaitan antar 

semua perangkat di sektor kepariwisataan dalam lingkup Nasional; (2) 

Pengembangan sarana dan prasarana transportasi, serta Infrastruktur 

kepariwisataan; (3) Pengembangan sumberdaya manusia bidang 

kepariwisataan; (4) Pengembangan sistem paket wisata integratif dengan  

acara-acara kebudayaan Kota Bontang; (5) Peningkatan komunikasi antar 

perangkat yang bergerak di bidang kepariwisataan. 

 

Untuk mempercepat pembangunan keparawisataan Kota Bontang, perlu 

terus dilakukan promosi wisata pada tingkat Nasional, penetapan obyek 

wisata unggulan, pengembangan obyek wisata bahari, pengembangan 

atraksi wisata unggulan dan atraksi wisata potensional dengan pengadaan 

dan keikutsertaan pada acara Nasional dan Internasional. 

 

Kebijakan pembangunan Pertambangan  dan  Minyak dan Gas, periode 

pembangunan lima tahun pertama ini diarahkan untuk mempertahankan 

Kota Bontang sebagai Daerah Penghasil Minyak dan Gas dengan upaya 

mencari sumur-sumur migas baru baik di darat maupun di lepas pantai, 

peningkatan kualitas pengelolaan sumur migas  yang ada secara efesien 

dan efektif yang ramah lingkungan,  penghematan pemanfaatan migas 

sehingga dapat dieksploitasi dalam jangka panjang, diversifikasi hasil 

industri migas dan petrokimia, peningkatan nilai tambah migas melalui 

pengolahan dari hulu sampai hilir termasuk pemanfaatan sisa pengolahan 

minyak (industri petrokimia) 
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 2.   Tahapan Ke-2 (2010 – 2014)   

 

Tahapan pembangunan ke-2 (2010-2014) ini merupakan kelanjutan dari 

pembangunan tahapan ke-1 yang berakhir pada tahun 2009. Apabila pada 

tahapan pembangunan Ke-1 (2005-2009) menjadi tahapan pondasi bagi 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang, maka pada 

tahapan pembangunan ini merupakan tahapan pengembangan untuk mencapai 

tujuan pembangunan Kota Bontang jangka panjang.  Beberapa capaian dan 

kendala dalam pembangunan yang sudah dilakukan pada tahapan 

pembangunan sebelumnya menjadi dasar dalam tahapan perencanaan 

pembangunan periode 2010-2014 ini sehingga arah dan tujuan pembangunan 

Kota Bontang jangka panjang dapat dicapai sesuai dengan strategi dan arah 

yang sudah ditetapkan.     

 

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 

 

Peletakan pondasi bagi pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 

lima tahun pertama (2005-2009) menjadi pijakan dalam menyusun strategi 

dan arah pembangunan pada tahapan pembangunan ini. Capaian-capaian 

dan kendala-kendala dalam tahapan pembangunan sebelumnya menjadi 

arahan dan pijakan dalam menyusun strategi pembangunan sumberdaya 

manusia Kota Bontang lima tahun ke depan.   

 

Pada bidang kependudukan strategi pembangunan diarahkan untuk 

melakukan penyebaran penduduk secara merata, terutama ke arah 

kawasan pengembangan baru yaitu kawasan Bontang Lestari. Strategi ini 

juga didukung dengan mempercepat pembangunan di Bontang Lestari 

dengan menyiapkan segala infrastuktur yang ada seperti, transportasi, air 

minum, listrik serta sarana dan prasarana lainnya. 

 

Strategi lain dalam bidang kependudukan adalah Pengembangan 

Manajemen Kependudukan yang andal, tertib, terpadu dan berbasis 

teknologi dan jaringan informasi.Arahan kebijakan dalam strategi ini adalah 

melakukan Penataan administrasi kependudukan berdasarkan nomor 

identitas penduduk serta melakukan pengembangan sistem informasi dan 

database kependudukan. 

 

Pada bidang pendidikan strategi pembangunan dalam tahapan ini adalah 

meningkatkan partisipasi pendidikan dan pengembangan sarana dan 

prasarana pendidikan lebih lebih merata.  Selain itu terus dilakukan kualitas 

tenaga pendidik sampai pada jenjang pendidikan S1. Meningkatkan mutu 

pendidikan unggulan, dan pendidikan berbasis ketrampilan dengan 

melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan baik secara 

Nasional maupun Internasional.   

 

Dalam bidang kesehatan, pemerintah terus berupaya meningkatkan 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pelayanan kesehatan grartis 

serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang diperlukan  

masyarakat. Pembangunan tersebut dikembangkan selaras dengan 

pengembangan kualitas SDM tenaga kesehatan dan pemenuhan kebutuhan 

tenaga kesehatan. 
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Pada tahapan pembangunan ini perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM 

melalui peningkatan kemampuan keahlian dan peluang usaha dengan 

mengutamakan penyerapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas kerja, 

dan upaya peningkatan kualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, 

disertai pemberian informasi ketenagakerjaan. Untuk peningkatan kualitas 

tenaga kerja, maka diperlukan partisipasi dunia usaha, serta menumbuh 

kembangkan jiwa kewirausahaan bagi angkatan kerja.  

 

Sejalan dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas dan 

siap masuk dunia kerja, kebijakan pendidikan diarahkan pada 

pengembangan iptek disertai litbang yang dilakukan secara bersama-sama, 

baik lembaga pemerintah maupun swasta. 

 

Strategi pada bidang ketenagakerjaan adalah dengan melakukan 

peningkatan peluang usaha yang memiliki daya saing tinggi dengan 

mengutamakan penyerapan tenaga kerja seluas-luasnya. Arah kebijakan 

yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan peluang berusaha 

yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, peningkatan 

ketrampilan dan keahlian yang lebih spesifik dan peningkatan produktivitas 

kerja melalui pembenahan manajemen sistem tenaga kerja. 

 

Strategi lain yang dapat dilakukan dalam bidang ketenagakerjaan adalah 

dengan melakukan peningkatan pemenuhan tenaga kerja sesuai dengan 

pasar kerja baik dalam maupun luar negeri.Peningkatan mutu dan perluasan 

jenis pelatihan dapat dilaksanakan melalui BLK (Balai Latihan Kerja) sesuai 

keahlian yang diperlukan atau pola kerjasama dengan dunia usaha baik 

domestik maupun asing dalam pengerahan dan penempatan tenaga kerja. 

Secara paralel, dilaksanakan pula penataan administrasi ketenagakerjaan 

yang lebih mudah, jelas, pasti dan tanpa hambatan serta penguatan 

keterkaitan pendidikan dan dunia usaha dalam penyediaan tenaga kerja.  

 

Pemberian peran swasta untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja 

senantiasa dilakukan oleh pemerintah. Strategi yang dikembangkan adalah 

meningkatan partisipasi dunia usaha untuk memacu peningkatan mutu 

tenaga kerja serta peningkatan kualitas tenaga kerja di dunia usaha bagi 

tenaga berketrampilan rendah dan menengah. Arah kebijakan lain dalam 

strategi ini adalah melakukan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi 

angkatan kerja, perbaikan hubungan sistem ketenagakerjaan khususnya 

hubungan antara industri dengan para pekerjanyaserta penghapusan tenaga 

kerja anak. 

 

b. Peningkatan Kualitas Tata Kepemerintahan yang baik 

 

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, peran 

pemerintah sebagai regulator dan administrator dalam pembangunan terus 

diperbaiki. Peningkatan efisiensi organisasi perangkat daerah yang ditandai 

oleh semakin terpenuhinya standar pelayanan dan jumlah perangkat daerah, 

maupun pada susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis. Pada 

tahapan pembangunan ini juga terjadi peningkatan kualitas sumberdaya 

manusiamelalui perbaikan tingkat pendidikan pegawai. 
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Penegakan hukum sangat penting dalam rangka menjalankan roda 

pemerintahan sehingga strategi yang dapat ditempuh dalam tahapan 

pembangunan ini adalah dengan mengembangkan sistem penegakan 

hukum yang demokratis ditopang dengan semangat transparansi dan 

keadilan. Kebijakan yang dapat diambil adalah dengan mengembangkan 

mekanisme penegakan hukum yang demokratis dan transparan dan 

mengembangkan etika dan moral penegakan hukum. 

 

Peningkatan pelayanan hukum ditunjukkan oleh meningkatnya 

pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang diperlukan. 

Penegakan hukum lebih efektif dijalankan di berbagai bidang pembangunan 

sehingga tercipta kepastian hukum bagi dunia usaha. 

 

Wawasan Maritim Daerah perlu dikembangkan dalam tahapan ini untuk 

mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Bontang jangka 

panjang.Pemantapan wawasan dan kesadaran pembangunan daerah 

berbasis kekuatan maritim yang ditopang oleh budaya industri dan kualitas 

pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam daerah sangat diperlukan 

untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Kota Bontang ke depan.  

Selain itu juga perlu dilakukan peningkatan dan penguatan ketahanan dan 

wawasan pembangunan daerah yang seimbang antara pengembangan 

maritim dan terestrial.Seluruh stakeholders daerah perlu diberikan 

pemahaman akan pentingnya keseimbangan antara pembangunan sektor 

produktivitas ekonomi daerah dengan kualitas lingkungan dan sumberdaya 

alam maritim dan terestrial. 

 

Peningkatan infrastruktur dilakukan untuk menunjang pengembangan 

wawasan maritim daerah melalui penyediaan sarana, prasarana dan sistem 

pengembangan wawasan kemaritiman daerah dalam rangka pendidikan dan 

pelatihan pemahaman wawasan kemaritiman daerah. 

 

c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan 

Prasarana Dasar 

 

Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup 

dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas 

lingkungan hidup terus ditingkatkan. Wujud kesadaran seluruh lapisan 

masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan melalui upaya 

pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat dapat nampak dari 

perilaku sadar lingkungan dan ikut berpartisipasi aktif dalam pengelolaan 

lingkungan hidup. 

 

Pada tahap ini kesenjangan pembangunan sudah semakin berkurang yang 

ditunjukkan dengan meratanya pelayanan aktivitas perekonomian di seluruh 

wilayah Kota Bontang. Sarana dan prasarana pemukiman dan infrastruktur 

pendukung lainnya cukup tersedia. Penataan ruang diarahkan kepada 

penampilan kota yang bersih, indah,tertib dan aman. Kualitas dan kuantitas 

sarana dan prasarana perkotaan akanterus ditingkatkan untuk dapat 

mengarah kepada pemenuhan kebutuhanmasyarakat dengan tetap 

memperhatikan konsep pembangunan yangberwawasan lingkungan 

sehingga masyarakat kota dapat merasakan kenyamananKota Bontang. 
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Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup diwilayah 

pesisir, laut dan air tawar yang ditunjukkan oleh terbinanya hubungan hulu-

hilir yang memungkinkan terkendalinya potensi banjir akibat perubahan 

fungsi hutan dan lahan serta upaya mitigasi bencana yang terpadu sesuai 

dengan alur topografi wilayah. Hal ini ditandai pula dengan terwujudnya 

kerjasama dengan wilayah lain yang sejalur sehingga tercipta pembagian 

wewenang dan tanggung jawab yang adil bagi usaha-usaha untuk 

menciptakan keserasian hubungan hulu-hilir. 

 

Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk 

mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan 

sektor-sektor terkait lainnya seperti industri, perdagangan, transportasi, 

pariwisata dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui pendekatan tanggap 

kebutuhan (demand responsive approach) dan pendekatan terpadu dengan 

sektor sumber daya alam, lingkungan hidup, sumber daya air serta 

kesehatan. 

 

Pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana alam dapat 

dilaksanakan dengan cara : (1)Pengembangan sistem peringatan dini pada 

kawasan rawan bencana;(2)Pengendalian wilayah hulu sungai sesuai 

dengan fungsi kawasan;(3) Pengendalian pemanfaatan kawasan lindung; (4) 

Pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau pada berbagai kawasan; 

(5)Peningkatan upaya resapan air ke dalam tanah;(6)Perlindungan 

ekosistem yang memiliki fungsi lindung dan resapan air; (7)Pengelolaan 

pengendalian banjir dan pengamanan kawasan pantai; (8) Peningkatan 

pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam danpelestarian 

fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetapterjaganya fungsi, 

daya dukung dan kemampuan pemulihannya dalammendukung kualitas 

kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi,selaras, dan seimbang 

sehingga dapat memberikan perlindunganterhadap manusia dariresiko 

bencana untuk tercapainya kelestarianfungsi lingkungan hidup. 

 

Penataan ruang Kota Bontang bersinergi dengan penataan ruang provinsi, 

dan juga penataan ruang nasional agar sesuai harmonisasi ekologis-

ekonomisnya sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 

serta tidak menimbulkan persoalan baru dan bencana bagi manusia. Kondisi 

itu didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, 

teknologi informasi, energi ramah lingkungan untuk kelistrikan, serta 

pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan 

permukiman. Bersamaan dengan itu, industri kelautan yang meliputi 

perhubungan laut, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya 

mineral dikembangkan secara sinergi, ramah lingkungan, optimal, dan 

berkelanjutan. 

 

d. PembangunanStruktur Ekonomi Maritim dengan Tetap Menjaga 

Keseimbangan Industri Migas dan Non-Migas yang kuat 

 

Pada tahapan ini, misi pembangunan diarahkan untuk mengembangkan dan 

memperkuat dasar-dasar bagi pembangunan Kota Bontang menuju ekonomi 

maritim dengan tetap menjaga keseimbangan industri migas dan non migas. 
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Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk tetap mempertahankan 

pertumbuhan sektor  industri non migas dan sektor maritim hingga mencapai 

tingkat pertumbuhan rata-rata 9% per tahun. Untuk mencapai hal tersebut 

perlu dilakukan upaya pengembangan industri non migas terutama 

agroindustri dan jasa industri maritim dengan tetap menjaga peningkatan 

investasi sektor industri migas. Pada tahapan ini perlu terus dikembangkan 

keterkaitan ekonomi antara sektor maritim, industri migas dan non migas, 

serta sektor perdagangan. Untuk itu perlu terus dikembangkan  infrastruktur  

dan suprastruktur penghubung  antara sektor maritim, industri non migas,  

industri migas , perdagangan dan jasa, pengembangan jaringan kerja hulu-

hilir dan lintas pelaku, lintas wilayah dan lintas kegiatan produksi-olah-

pemasaran hingga kegiatan kota menjadi tergerak-sinergis-sistematis, yang 

menarik kegiatan ekonomi lokal ke arah menjangkau kegiatan ekonomi 

global, pengembangan dan penguatan koperasi dan usaha kecil dan 

menengah (UKM). 

 

Sektor pertanian diarahkan pada kegiatan perkebunan kota (urban 

agriestate)dengan mengembangkan terus pola kerja pertanian tradisional ke 

pola kerja pertanian modern yang  dilakukan secara bertahap dengan 

intervensi proaktif, mengembangkan kelembagaan pertanian yang handal, 

termasuk kelembagaan bank pertanian, mengembangkan jaringan kerja 

produksi-pemasaran-pengolahan lanjutan terhadap hasil-hasil perkebunan 

dan pertanian. 

 

Bidang kelautan dan perikanan kebijakan diarahkan untuk pemanfaatan dan 

pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan 

lestari. Upaya ini dilakukan dengan metode (1) Pengembangan kawasan 

pesisir Bontang Kuala; (2)Pengembangan potensi pesisir dan kelautan; (3) 

Pengembangan eksplorasi migas lepas pantai untuk memenuhi kebutuhan 

gas  industri migas terus meningkat;(4) Pengembangan potensi wisata 

bahari dengan pengembangan kawasan-kawasan wisata Bahari di Kota 

Bontang; (5)Mengembangkan infrastruktur kepariwisataan bahari Kota 

Bontang;(6) Mengembangkan transportasi laut ke wisata Bahari Kota 

Bontang; (7) Mengembangkanacara-acara yang mampu menarik wisatawan 

ke tempat-tempat wisata bahari Kota Bontang; (8)Meningkatkan dan 

mengembangkan promosi wisata Bahari Kota Bontang; (9) Mengembangkan 

kualitas  produk perikanan dan souvenir kelautan sebagai daya tarik wisata 

bahari Kota Bontang.  

 

Sejalan dengan itu, sektor pariwisata bahari diarahkan untuk menjadi pasar 

bagi industrialisasi sektor perikanan dan kelautan melaluicara : (1) 

Pengembangan pola industrialisasi dalam produksi perikanan dan hasil 

kelautan; (2) Pengembangan nelayan dan kelompok usaha bersamanya 

memanfatkan sinyal-sinyal pasar;(3)Pengembangan teknologi penangkapan 

dan pengolahan perikanan dan kelautan; (4) Menyediakan standar kualitas 

produksi dan pemasaran untuk menjamin pengembangan pasarnya. 

 

Selanjutnya, dalam bidang jasa kelautan (maritim) perlu terus  ditingkatkan 

dan dikembangkan pelayanan jasa kelautan (Jasa Maritim). Pada tahapan 

ini, kebijakan peningkatan dan pengembangan jasa maritim dapat dilakukan 

dengan upaya  perbaikan dan peningkatan alur pelayaran, sarana 

pelabuhan laut, pelayanan jasa pelayaran dan pelabuhan. Hal ini juga perlu 
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didukung oleh penciptaan dan pengembangan kelembagaan pelayanan jasa 

kelautan yang efisien, peningkatan  dan pengembangan pelayanan bongkar 

muat pelabuhan  serta kemudahan akses  fisik pelayanan pelabuhan. 

 

Pada investasi daerah, kebijakan tahap lima tahun kedua diarahkan pada :           

(1) Peningkatan dan pengembangan investasi di sektor industri non migas 

migas, jasa dan industri maritim; (2) Meningkatkan dan mengembangkan 

infrastruktur yang handal; (3) Mengembangkan sarana penunjang 

perdagangan serta jaringan informasi produksi dan pasar; (4)Peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dengan menyiapkan tenaga kerja yang 

sesuai dengan peluang investasi dan potensi ekonomi lokal; 

(5)Mengembangkan kualitas dan kuantitas promosi dan kerjasama 

pengembangan ekonomi potensial; (6)Pengembangan kawasan industri 

untuk mengembangkan investasi.   

 

Terkait dengan industri besar yang ada, industri kecil, menengah dan mikro 

serta industri rumah tangga yang terkait dan mendukung industri pupuk dan 

industri migas perlu didorong dalam rangka. Usaha ini dapat dilakukan 

melalui  mengembangkan  iklim usaha yang kondusif, mengembangkan 

kemitraan indutri kecil dan UKMK dengan industri besar, serta 

mengembangkan mutu produk usaha kecil. Dengan berbagai usaha tersebut 

maka keterkaitan antar industri dan pelaku industri kecil, menengah dan 

besar  dapat terus dikembangkan. Pada tahapan ini juga perlu terus 

dikembangkan sentra-sentra industri dan klaster industri agar memiliki daya 

saing industri yang tinggi.  

 

Untuk tetap menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi, perlu 

diupayakan terobosan  investasi di bidang migas  dengan menciptakan  dan 

mengembangkan iklim investasi sektor migas yang menarik, mengusulkan 

untuk mengubah pasal-pasal UU Migas yang tidak mendukung iklim 

investasi sektor migas. Pada tahapan ini perlu terus ditingkatkan dan 

dikembangkan keterkaitan Industri Migas  dengan Industri Non Migas dan 

Kegiatan Ekonomi Usaha Kecil Menengah  dengan upaya pengembangan 

kawasan khusus dalam pengembangan migas, melakukan integrasi 

kawasan khusus Industri Migas  dengan kawasan Industri Non Migas dan 

kawasan perdagangan, melakukan integrasi kawasan khusus industri migas 

dengan  usaha kecil menengah dan koperasi. 

 

Di samping itu, perlu dikembangkan sumberdaya manusia yang mampu 

menguasai teknologi dan manajemen  sektor migas dengan upaya 

memfasilitasi berdirinya   sekolah  industri migas terbaik di Kalimantan 

Timur, meningkatkan Pelatihan-Pelatihan  Manajemen dan Penguasaan 

teknologi bidang migas. 

 

 3.  Tahapan Ke-3 (2015 – 2019) 

 

Tahapan pembangunan ke-3 Kota Bontang (2015-2019) merupakan tahapan 

penguatan terhadap capaian tahapan pembangunan pada dua periode 

sebelumnya. Dalam dua periode tahapan pembangunan sebelumnya  

menunjukkan kualitas sumberdaya manusia baik bidang kesehatan maupun 

pendidikan semakin baik, pemerataan hasil pembangunan telah dirasakan 

masyarakat, prasarana dan sarana dasar pembangunan telah tercapai dan 
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pemerintahan berjalan makin efisien, efektif, dan transparan. Sementara 

itu,penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah, serta kualitas 

lingkungan hidup secara global semakin terkendali bahkan terus meningkat. 

Secara umum, tingkat perkembangan Kota Bontang dalam tahap ini setara 

dengan rata-rata Indonesia. 

 

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 

 

Pada tahapan pembangunan ke-3 ini kualitas sumberdaya manusia sudah 

dalam kondisi mapan, tingkat dan kualitas pendidikan tinggi, kesehatan rata-

rata masyarakat tinggi, peran wanita dan pemuda dalam berbagai program 

pembangunan semakin menampakkan hasil. Dalam konteks ini kemandirian 

masyarakat telah mencapai tingkat mapan, dan daya saingnya tinggi. 

Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pendidikan dapat digambarkan 

oleh meratanya pelaksanaan pendidikan ke segenap wilayah. Usia minimal 

wajib belajar mencapai 12 tahun dan sebagian masyarakat sudah 

mempunyai kesadaran dalam kebutuhan pendidikan tinggi sehingga 

sebagian besar penduduk dalam usia sekolah mempunyai pendidikan 

dengan spesialisasi yang lebih terfokus pada kebutuhan pasar kerja, 

berkembangnya sekolah unggulan dan sekolah kejuruan, serta mutu dan 

kualitas sekolah-sekolah di atas rata-rata nasional.  

 

Kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan kesehatan ditandai dengan 

memasyarakatnya perilaku hidup sehat. Upaya pemberian pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat semakin mudah karena tersedianya fasilitas 

kesehatan serta tenaga medis-paramedis yang berkualitas dan terdistribusi 

secara proporsional. Hal lain yang bisa diharapkan adalah usia harapan 

hidup rata-rata masyarakat Kota Bontang diatas rata-rata nasional, jumlah 

kematian ibu saat melahirkan semakin kecil, wabah semakin cepat dapat 

diatasi, dan perilaku hidup sehat masyarakat juga semakin baik.   

 

Pada periode ini,indeks pembangunan manusia semakin meningkat dengan 

daya saing semakin tinggi, pendapatan masyarakat semakin baik, serta 

spesialisasi tenaga kerja semakin terbentuk. Tenaga kerja yang handal 

dengan keahlian spesifikyang sesuai dengan arah pengembangan ekonomi 

makro cukup tersedia.  

 

Partisipasi wanita dalam berbagai bidang pembangunan semakin nyata baik 

dalam dunia politik, pemerintahan dan berbagai kegiatan kemasyarakatan.  

Sementara itu peran pemuda dalam pembangunan Kota Bontang semakin 

nyata, organisasi kepemudaan di berbagai bidang terus berkembang, serta 

prestasi olahraga yang semakin meningkat. 

 

Pembangunan spiritual SDM dapat terlihat pada fasilitas peribadatan 

semakin merata dan berkembang sesuai kebutuhan masing-masing 

pemeluk agama. Hal tersebut berpengaruh pada terciptanya kerukunan 

antar umat beragama dan kegiatankeagamaan oleh masyarakat semakin 

baik serta sekolah keagamaan semakin mapan dan mampu bersaing dalam 

skala nasional. 

Secara umum pada tahapan pembangunan ini kualitas sumberdaya 

manusia semakin membaik, kesejahteraan sosial masyarakat semakin 

meningkat, menurunnya jumlah anak terlantar dan anak asuh, peningkatan 
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kesejahteraan sosial masyarakat secara umum. 

 

b. Peningkatan Kualitas Tata Kepemerintahan yang baik  

 

Perananpemerintah daerah memberikan pelayanan pada masyarakat terus 

ditingkatkan sehingga prosesnya lebih efisien, efektif, transparansi dan 

dijamin akuntabilitasnya. Pada tahapan ini efisiensi tingkat pelayanan 

pemerintahan telah sama dengan rata-rata nasional, standar pelayanan dan 

jumlah perangkat daerah telah terpenuhi. Kualifikasi sumberdaya manusia 

pada kepemerintahan sudah baik, yang ditandai oleh tingkat pendidikan 

pegawai yang lebih tinggi, setiap bidang memiliki spesifikasi keahlian yang 

memadai. 

 

c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan 

Prasarana Dasar 

 

Terwujudnya kesadaran seluruh komponen masyarakat bahwa pengelolaan 

lingkungan hidup adalah urusan dan kepentingan bersama, sehingga 

tercipta sinergitas pemanfaatan sumber daya alam dengan upaya 

konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dapat terwujud melalui 

pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara adil dan 

bertanggung jawab. 

 

Upaya untuk mewujudkan Kota Bontang yang aman, nyaman dan indah 

pada tahap ini ditandai dengan terciptanya keamanan dan ketertiban umum 

yang mantap diwilayah Kota Bontang dan sekitarnya, aparatur penegak 

hukum daerah yang profesional, semakin mantapnya pelaksanaan 

desentralisasi dan otonomi daerah. Sejalan dengan itu pemenuhan 

kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana 

pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh 

sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien 

dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa 

permukiman kumuh. 

 

d. Pembangunan Struktur Ekonomi Maritim dengan Tetap Menjaga 

Keseimbangan Industri Migas dan Non-Migas yang Kuat 

 

Pada tahapan ini, misi pembangunan diarahkan untuk  memperkuat struktur 

ekonomi maritim Kota Bontang  dengan tetap menjaga keseimbangan 

industri migas dan non migas. Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan 

untuk  tetap memperkuat pertumbuhan sektor  industri non migas  dan 

sektor maritim hingga mencapai tingkat pertumbuhan rata-rata 9% per 

tahun.   

 

Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan upaya memperkuat sektor 

industri non migas terutama agroindustri dan jasa industri maritim. Pada 

tahapan ini perlu terus diperkuat keterkaitan ekonomi antara sektor maritim, 

industri migas dan non migas, serta sektor perdagangan. Berkaitan dengan 

hal tersebut, perlu dikembangkaninfrastrukturdan memperkuat suprastruktur 

penghubung antara sektor maritim, industri non migas,  industri migas, 

perdagangan dan jasa.Selanjutnya, pemerintah perlu membantu 

memperkuat jaringan kerja hulu-hilir dan lintas pelaku, lintas wilayah dan 
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lintas kegiatan produksi-olah-pemasaran hingga kegiatan kota menjadi 

tergerak-sinergis-sistematis, yang menarik kegiatan ekonomi lokal ke arah 

menjangkau kegiatan ekonomi global, memperkuat posisi koperasi dan 

usaha kecil dan menengah (UKM). 

 

Pengembangan pertanian melaluikegiatan perkebunan kota(urban 

agriestate)  dengan upaya memperkuat terus pola kerja pertanian tradisional 

ke pola kerja pertanian modern yang dilakukan secara bertahap dengan 

intervensi proaktif serta  memperkuat kelembagaan pertanian yang handal 

termasuk kelembagaan bank pertanian, memperkuat jaringan kerja 

produksi-pemasaran-pengolahan lanjutan terhadap hasil-hasil perkebunan 

dan pertanian. 

 

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk  

pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan 

lestari. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya pengembangan industrialisasi 

dalam produksi perikanan dan hasil kelautan, memperkuat nelayan dan 

kelompok usaha bersamanya memanfatkan sinyal-sinyal pasar, memperkuat 

teknologi penangkapan dan pengolahan perikanan dan kelautan. Upaya 

yang dapat dilakukan untuk mendukung kedua sektor tersebut secara 

bersamaan, yakni : (1) Pengembangan potensi kawasan pesisir dan laut; (2) 

Optimalisasi eksplorasi migas lepas pantai; (3)Pengembangan potensi 

wisata yang sudah ada; (4) Penambahan infrastruktur kepariwisataan; (5) 

Penambahan armada transportasi laut ke lokasi wisata bahari; (6) 

Menambahacara-acara yang mampu menarik wisatawan; 

(7)Mengintensifkan promosi wisata; dan (8) Perbaikan mutu produk 

perikanan dan souvenir kelautan sebagai daya tarik wisata Kota Bontang. 

Dengan demikian, jaringan ekonomi antara sektor parawisata dan 

perikanansemakin tangguh dimana sektor pariwisata dapat menjadi salah 

satu pasar bagi produk industri perikanan dan kelautan.  

 

Pada tahapan ini, pembangunan kelautan diupayakan pada peningkatan 

kualitas pelayanan jasa maritim dengan memelihara alur pelayaran, 

penyempurnaan  sarana pelabuhan, penyusunan kelembagaan pelayanan 

jasa kelautan yang efisien, pelengkapan fasilitas bongkar muat pelabuhan 

serta kemudahan akses fisik pelayanan pelabuhan  

 

Kebijakan investasi daerah tahapan pembangunan ketiga ini diarahkan pada 

penguatan investasi di sektor industri non migas, migas, jasa dan industri 

maritim. Langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah (1) Penambahan 

infrastruktur dan sarana penunjang perdagangan terutama jaringan 

informasi produksi dan pasar; (2) Peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia; (3) Mengintensifkan promosi dan kerjasama penguatan ekonomi 

potensial; dan (4) Peningkatan pelayanan dalam  kawasan industri beserta 

penyempurnaan fasilitas pendukungnya.  

Pada tahapan ini industri kecil, menengah dan mikro serta industri rumah 

tangga yang terkait dan mendukung industri pupuk dan industri migas terus 

didorong agar mampu berkembang dengan baik. Usaha ini dapat dilakukan 

melalui  penguatan iklim usaha yang kondusif, penguatan kemitraan indutri 

kecil dan UKM dengan industri besar, serta penguatan  mutu produk usaha 

kecil, menengah dan koperasi. Dengan berbagai usaha tersebut maka 

keterkaitan antar industri dan antar pelaku industri kecil, menengah dan 
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besar  dapat terus diperkuat. Pada tahapan ini juga perlu terus diperkuat 

daya saing industri dengan mengembangkan sentra-sentra industri  dan 

klaster industri. 

 

Untuk tetap menjaga stabilitas perekonomian Kota Bontang,  perlu dilakukan 

upaya terus menerusmendorong pelaku industri migas untuk  

mempertahankan tingkat produksinya, memperkuat sektor industri migas 

sebagai penyeimbang perekonomian Kota Bontang dangan cara 

memperkuat  iklim investasi sektor migas di Kota Bontang, memperkuat  

terobosan investasi di bidang pengolahan minyak dan gas sebagai 

penyeimbang ekonomi Kota Bontang serta memperkuat kebijakan fiskal 

daerah yang transparan, akuntabel dan pro rakyat sehingga mampu  

mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan 

masyarakat. Stabilisasi  industri migas di Kota Bontang  diupayakan dengan 

memperkuat investasi di bidang industri migas dan industri pengolahan 

minyak dan gas, meningkatkan produksi industri petrokimia di Kota Bontang, 

mencari alternatif bahan baku baru bagi industri migas . 

 

Pada tahapan ini juga perlu diperkuat keterkaitan Industri Migas  dengan 

Industri Non Migas dan Kegiatan Ekonomi Usaha Kecil Menengah  dengan 

memperkuat  kawasan khusus dalam pengembangan migas, memperkuat 

integrasi kawasan khusus Industri Migas  dengan kawasan Industri Non 

Migas serta kawasan perdagangan, memperkuat integrasi kawasan khusus 

industri migas dengan  usaha kecil menengah dan koperasi. 

Di samping itu, perlu dilakukan penguatan sumberdaya manusia yang 

mampu menguasai teknologi dan manajemen  sektor migas dengan upaya 

memperkuat  sekolah  industri migas sehingga mampu menjadi lembaga 

pendidikan bidang migas terbaik di Kalimantan Timur, meningkatkan 

Pelatihan-Peltihan  Manajemen dan Penguasaan teknologi bidang migas. 

 

 4.  Tahapan Ke-4 (2020 – 2024) 

 

Pada tahapan akhir rencana pembangunan jangka panjang Kota Bontang ini 

merupakan tahapan pemantapan.Pencapaian sasaran dan tujuan 

pembangunan jangka panjang Kota Bontang telah dicapai dalam tiga periode 

sebelumnya, maka tahapan pembangunan ke-4 ditujukan untuk memantapkan 

perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi segenap masyarakat Kota 

Bontang.  Struktur perekonomianyang berbasis ekonomi maritim Kota Bontang 

semakin mapan dan semakin menunjukkan ke arah tujuan dan sasaran yang 

telah ditentukan.  Pelaksanaan pemerintahan dengan penegakkan hukum yang 

sangat baik, dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang 

wilayah dan kaidah lingkungan hidup. 

 

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 

 

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang Kota Bontang ini ditandai 

dengan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing yang tinggi 

dengan kualitas diatas rata-rata nasional. Tahapan ini merupakan tahapan 

pemantapan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia.  Pada akhir 

tahap pembangunan tingkat kesehatan masyarakat sangat baik dengan 

kualitas pelayanan prima. Peranan perempuan dan pemuda dalam 

pelaksanaan pembangunan semakin mapan. 
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Pemanfaatan dan pengembangan litbang dan iptek sudah memasyarakat 

dan menjadi kebutuhan dasar dunia usaha dan pemerintahan. Pemanfaatan 

hasil penelitian dengan teknologi tingkat tinggi sudah menjadi kebutuhan 

masyarakat, lembaga pemerintah dan dunia usaha. 

Tingkat kesadaran terhadap kesehatan masyarakat sangat tinggi, hal ini 

ditunjang telah terjangkaunya pelayanan kesehatan berupa fasilitas 

kesehatan serta tenaga medis-paramedis.  Secara umum pelayanan 

kesehatan bagi seluruh masyarakat sudah pada tingkat pelayanan prima.  

 

Tenaga kerja Kota Bontang sudah mempunyai kualitas yang sudah baik dan 

mampu di pasar internasional, angka pengangguran sangat kecil, 

produktivitas kerja di berbagai bidang juga tinggi. Sebagian besar tenaga 

kerja sudah berkeahlian spesifik sudah memenuhi berbagai peluang 

usaha.Pada tahap ini kegiatan kewirausahaan sangat mandiri dengan tidak 

dijumpainya perbedaan yang mendasar antara kegiatan di bidang usaha 

formal maupun informal. 

 

Pada tahap ini, kemampuan tenaga kerja Kota Bontang sudah mempunyai 

kualitas yang sudah baik dan mampu di pasar internasional, angka 

pengangguran sangat kecil, dan produktivitas kerja di berbagai bidang tinggi. 

Sebagai besar tenaga kerja sudah berkeahlian spesifik dan siap memenuhi 

berbagai peluang usaha. 

Pada tahap ini kegiatan kewirausahaan sangat mandiri dengan tidak 

dijumpai perbedaan yang mendasar antara kegiatan di bidang usaha formal 

maupun informal. Secara umum peningkatan kualitas sumberdaya manusia 

dan kesejahteraan sosial masyarakat semakin membaik dan mapan. 

 

b. Peningkatan Kualitas Tata Kepemerintahan yang Baik 

 

Pada tahap periode pembangunan ini pemerintahan telah berjalan dengan 

mapan, hal ini dapat dilihat dari kualitas pelayanan pemerintah pada 

masyarakat telah berlaku prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan 

akuntabilitasnya pada berbagai sektor.  Membaiknya pelayanan pemerintah 

ini juga dapat dilihat dari proses perijinan yang lebih sederhana, sehingga 

lebih mendorong peningkatan investasi daerah. Kualitas sumberdaya 

manusia pada pemerintahan semakin meningkat yang ditandai dengan 

banyaknya SDM yang mempunyai jenjang pendidikan S2 (Magister) maupun 

S3 (Doktor). Hal lain yang bisa terlihat adalah penggunaan alat yang lebih 

canggih dalam melayani masyarakat serta organisasi yang lebih sederhana 

tetapi memiliki tingkat kecepatan pelayanan efektif dan efisien. 

 

c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang dan 

Prasarana Dasar 

 

Pemantapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang 

pembangunan diarahkan pada terwujudnya Kota Bontang yang asri. 

Terbinanya lingkungan hidup yang baik di kawasan perkotaantidak lepas 

dari penanganan sampah dengan memperhitungkan kapasitas daya dukung 

lingkungan, usaha daur ulang, terciptanya jalur hijau yang mampu menyerap 

emisi gas karbon secara maksimal.  

 

Terwujudnya Kota Bontang yang berwawasan lingkungan dengan 
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terjaganya integritas ekosistem yang sesuai dengan jalur migrasi satwa liar 

endemik sehingga tercipta keberlangsungan kehidupan dan saling 

ketergantungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan. 

Terwujudnya Kota Bontang yang berkelanjutan (sustainable) ditandai 

dengan terjaganya pemanfaatan sumber daya alam yang terbaharukan 

secara adil dan bertanggung jawab serta berdasarkan analisis kebutuhan 

yang akurat. Dengan kondisi ini, maka masyarakat Kota Bontang  mampu 

memenuhi kebutuhan pangan dan sandang bagi kesejahteraan hidup 

masyarakat dari generasi ke generasi. 

 

Dalam tahap ini upaya untuk mewujudkan Kota Bontang yang aman, 

nyaman dan indah ditandai dengan dapat terpenuhinya kebutuhan hunian 

yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung bagi seluruh 

masyarakat. Dukungan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang, 

berkelanjutan, efisien dan akuntabel sehingga mampu mewujudkan kota 

tanpa permukiman kumuh. 

 

Antisipasi terhadap pengembangan wilayah pemukiman tidak lagi 

memanfaatkan lahan yang ada tetapi terintegrasi dengan tata ruang wilayah 

kota dengan mempertimbangkan faktor ekologi, topografi dan infrastruktur. 

Dengan demikian tercipta wilayah pemukiman yang teratur serta mendapat 

kemudahan akses dan instalasi komponen infrastruktur sehingga indah di 

pandang mata dan memberikan kenyamanan bagi pemukimnya. 

 

d. Pembangunan Struktur Ekonomi Maritim dengan Tetap Menjaga 

Keseimbangan Industri Migas dan Non-Migas yang Kuat 

 

Padapembangunan Kota Bontang tahap ke-4 (2020-2024) ini, arah dan 

strategi pembangunan Kota Bontang diarahkan untuk  pemantapan dan 

stabilisasi struktur ekonomi maritim Kota Bontang yang ditunjukkan dengan  

dengan semakin  mantap  dan stabilnya keseimbangan industri migas dan 

non migas. Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan agar pertumbuhan 

sektor  industri non migas  dan sektor maritim semakin mantap dan stabil.    

Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan pemantapan dan stabilisasi  

pertumbuhan  sektor industri non migas terutama agroindustri, sektor jasa 

industri maritim. Pamantapan struktur ekonomi Kota Bontang dilakukan 

dengan upaya memperkuat keterkaitan ekonomi antara sektor maritim, 

industri migas dan non migas, serta dengan sektor perdagangan, stabilisasi 

dan pemantapan   jaringan kerja hulu-hilir dan lintas pelaku, lintas wilayah 

dan lintas kegiatan produksi-olah-pemasaran hingga kegiatan kota menjadi 

tergerak-sinergis-sistematis, yang menarik kegiatan ekonomi lokal ke arah 

menjangkau kegiatan ekonomi global, stabilisasi dan pemantapan peranan 

koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM). 

 

Dalam rangka pembangunan pertanian, stabilisasi sektor  perkebunan kota  

(urban agriestate) dilakukan dengan upaya pemantapan pertanian modern, 

pemantapan kelembagaan pertanian yang handal, termasuk kelembagaan 

bank pertanian, pemantapan jaringan kerja produksi-pemasaran-pengolahan 

lanjutan terhadap hasil-hasil perkebunan dan pertanian. 

Pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada stabilitasi sektor 

kelautan dan perikanan untuk memantapkan pengembangan kawasan 

pesisir dan laut Kota Bontang beserta potensi yang terkandung di dalamnya. 
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Keindahan laut sebagai potensi wisata kelautan perlu terus didukung dalam 

pengembangan infrastruktur wisata bahari, pemantapan  transportasi laut 

untuk wisata, pemantapan dan stabilisasi pengadaan acara-acara yang 

mampu menarik wisatawan ke tempat-tempat wisata, intensifikasi program 

promosi wisata,  peningkatan kualitas produk perikanan dan souvenir 

kelautan sebagai daya tarik bagi wisatawan.   

 

Dalam bidang jasa kelautan (maritim), stabilisasi dan pemantapan 

pelayanan jasa kelautan  dilakukan  dengan memantapkan kualitas 

pelayanan jasa maritim, pemantapan alur pelayaran, pemantapan kualitas 

sarana pelabuhan laut,  pemantapan pelayanan  jasa pelayaran dan 

pelabuhan laut Kota Bontang, pemantapan kelembagaan pelayanan jasa 

keluatan yang efisien, pemantapan pelayanan bongkar muat pelabuhan  

serta pemantapan  kemudahan akses  fisik pelayanan pelabuhan  

 

Kebijakan investasi daerah tahap empat ini diarahkan pada pemantapan 

investasi di sektor industri non migas migas, jasa dan industri maritim, 

pemantapan kualitas infrastruktur dan sarana penunjang perdagangan 

melalui pemantapan kualitas  jaringan informasi produksi dan pasar, 

pemantapan kualitas sumber daya manusia,  pemantapan kualitas dan 

kuantitas promosi dan kerjasama, pemantapan kawasan sentra dan klaster 

industri untuk meningkatkan investasi.   

 

Untuk pemantapan struktur  dan keseimbangan perekonomian Kota 

Bontang,  perlu upaya secara terus menerus untuk mendorong pelaku 

industri migas agarmempertahankan tingkat produksinya, memantapkan 

sektor industri migas sebagai penyeimbang perekonomian Kota Bontang, 

memantapkan iklim investasi sektor migas, memantapkan langkah 

terobosan untuk mendorong investasi di bidang pengolahan minyak dan 

gas, serta mematangkan kebijakan fiskal daerah yang transparan, akuntabel 

dan pro rakyat sehingga mampu  mendorong penciptaan lapangan kerja dan 

peningkatan pendapatan masyarakat. Pemantapan industri migas di Kota 

Bontang  diupayakan dengan memantapkaninvestasi di bidang industri 

migas dan industri pengolahan minyak dan gas, meningkatkan produksi 

industri petrokimia di Kota Bontang, mencari alternatif bahan baku baru bagi 

industri migas. 

 

Pada tahapan ini juga perlu pemantapanketerkaitan industri migas, non 

migasdan kegiatan ekonomi usaha kecil menengah. Langkah-langkah yang 

perlu ditempuh anatara lain : (1) Memperkuat kawasan khusus dalam 

pengembangan migas;   (2) Memantapkan integrasi kawasan khusus 

industri migas dengan kawasan industri non migas serta kawasan 

perdagangan; (3) Mematangkan integrasi kawasan khusus industri migas 

dengan  usaha kecil menengah dan koperasi. 

Dari sisi pengembangan SDM di bidang migas,  perlu dilakukan pemantapan 

sumberdaya manusia yang mampu menguasai teknologi dan manajemen  

sektor migas dengan upaya mematangkan  sekolah  industri migas sehingga 

mampu menjadi lembaga pendidikan bidang migas terbaik di Kalimantan 

Timur. 
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BAB VI 

KAIDAH PELAKSANAAN 

 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bontang Tahun 2005-

2025 berisi visi, misi, arah kebijakan dan strategi merupakan satu dokumen rencana 

resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam 

jangka waktu20 (dua puluh) tahun kedepan. 

 

Oleh karena waktunya cukup panjang, makaRencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-2025 dibagi menjadi 4 tahapan yakni 

Tahap I Tahun 2005-2009, Tahap II Tahun 2010-2014, Tahap III Tahun 2015-2019 

dan Tahap IV Tahun 2020-2024.  

Tahapan-tahapan tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan setiap 

periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJMD Kota Bontang. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan 

sebagai berikut : 

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kota Bontang Tahun 

2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kota Bontang dalam 

rentang waktu tahun 2005-2025 sehingga dokumen ini menjadi pedoman bagi 

seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam melaksanakan 

pembangunandi Kota Bontang. 

2. Pada setiap proses pemilihan kepala daerah Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-2025 wajib disosialisasikan 

agar para calon kepala daerah menyusun Visi, Misi, Strategi dan Arah 

Kebijakannya tidak menyimpang dari Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan dalam 

dokumen tersebut.  

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kota Bontang Tahun 

2005-2025 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kota Bontang.   

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-2025, maka Walikota 

Bontang perlu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-2025 

yang dilaksanakan oleh Bappeda setiap 5 (lima) tahun. 

5. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan maka Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bontang wajib menyusun rancangan akhir 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kota Bontang 2025-

2045yang dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kota Bontang 2005-2025 dengan 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD 

Provinsi Kaltim dan RPJP Nasional. 

6. Rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kota 

Bontang 2025-2045 disampaikan  ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kota 

Bontang 2025-2045 paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kota Bontang 2005-2025.  
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7. Dengan mempertimbangkan berbagai hal di luar kendali Pemerintah Kota Bontang 

yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan Rencana Pembangunan 

JangkaPanjang Daerah RPJPD Kota Bontang 2005-2025, maka berbagai strategi, 

arah kebijakan dan program  yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan 

hasilnya harus dikonsultasikan kepada DewanPerwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD)Kota Bontang untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses 

pelaksanaannya. 

 

WalikotaBontang             Walikota Bontang 

 

 

 

AdiDarma                                Adi Darma 

 

 

 

No.           Nama    Jabatan  Paraf 

 

1. H. IsroUmarghani   WakilWalikota 

 

2.    Drs. H. AsmudinHamzah, MM. Sekretaris Daerah 

 

3. Drs. H. Abdul Muis. P, MM             Asisten Ekbangkesmas 

 

4.    Ir. Zulkifli, MT.                                 KepalaBappeda 

 

5. H. Zakaria, SE. MM           Sekretaris Bappeda 

 

6. H. Abdurrahman, SH     Kabid SP2E Bappeda 


