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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

 

A. Tinjauan umum daerah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur 

Kabupaten Paser adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan 

Timur,Indonesia, Ibu kota kabupaten ini terletak di Tana Paser. Kabupaten Paser 

awalnya adalah Kabupaten Pasir sebagai daerah otonomi Kalimantan Timur yang 

pengesahannya berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

di Kalimantan, dengan sebutan Daerah Swatantra Tingkat II Pasir. Sebelum UU 

27 Tahun 1959 ditetapkan, daerah Pasir berbentuk kewedanaan yang berada 

dalam wilayah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal 29 

Juni 1959 Nomor C-17/15/3 yang bersifat sementara, dan Penetapan Gubernur 

Kalimantan Timur tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 186/OPB/92/14. Lahirnya UU 

Nomor 27 tahun 1959 tanggal 29 Desember 1959 memberikan momentum yang 

sangat penting yakni terlepasnya kewedanaan Batu Besar dari wilayah daerah 

Swatantra Tingkat II Pasir dan dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten 

Kotabaru, Kalimantan Selatan. 

Pada tanggal 3 Agustus 1961 Daerah Swatantra Tingkat II Pasir 

dimasukkan ke dalam Wilayah Kalimantan Timur. Pada tanggal 29 Desember 

1961 dilaksanakanlah serah terima oleh Gubernur Kepala Daerah Swatantra 

Tingkat I Kalimantan Selatan, H. Maksid kepada Gubernur Kepala Daerah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Tana_Paser
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasir
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kotabaru
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/29_Juni
https://id.wikipedia.org/wiki/29_Juni
https://id.wikipedia.org/wiki/1959
https://id.wikipedia.org/wiki/29_Desember
https://id.wikipedia.org/wiki/1959
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kotabaru
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kotabaru
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/3_Agustus
https://id.wikipedia.org/wiki/1961


54 
 

Swatantra Tingkat I Kalimantan Timur, A.P.T. Pranoto di Departemen Dalam 

Negeri, Jakarta. 

Melalui perjuangan Bupati Paser H.M. Ridwan Suwidi dan Wakil H.M. 

Hatta Garit waktu itu, Kabupaten Pasir berubah nama menjadi Kabupaten Paser 

yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2007.  Sampai 

dengan 1959, wilayah Paser berstatus kewedanaan di dalam 

wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Undang-undang No. 27 tahun 1959 

tanggal 29 Desember 1959, Wilayah Paser direstui dan diresmikan Kepala 

Daerah Swatantra Tingkat Kalimantan Selatan menjadi daerah otonom, meliputi 

sembilan kecamatan dan terdiri dari 91 desa dan ditetapkan sebagai hari jadi 

Kabupaten Paser. 3 Agustus 1961, Daerah Swatantra Tingkat II Paser dimasukkan 

ke dalam wilayah Kalimantan Timur. PP No. 21 Tahun 1987, tanggal 13 Oktober 

1987, Kabupaten Paser yang semula terdiri dari sembilan Kecamatan menjadi 10 

kecamatan yaitu dengan dimasukkannya Kecamatan Balikpapan Seberang dari 

wilayah Kotamadya Dati II Balikpapan ke wilayah Paser, dengan 

nama Kecamatan Penajam.  

Adapun Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Pasir: 

Kabupaten Pasir dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 

dengan ibu kotanya Tanah Grogot.Peringatan hari ulang tahun Kabupaten Pasir 

dilaksanakan pada setiap tanggal 29 Desember. Dengan berdasarkan terbitnya 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007, maka nama Kabupaten Pasir 

berubah menjadi Kabupaten Paser.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Pranoto
https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Ridwan_Suwidi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasir
https://id.wikipedia.org/wiki/1959
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/29_Desember
https://id.wikipedia.org/wiki/1959
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Swatantra&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/3_Agustus
https://id.wikipedia.org/wiki/1961
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan_Balikpapan_Seberang
https://id.wikipedia.org/wiki/Penajam,_Penajam_Paser_Utara
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Peta Administrasi Kab. Paser, Kalimantan Timur 

 

Gambar 1.1 Wilayah Kabupaten Paser62 

Kabupaten Paser atau sebelumnya dikenal dengan sebutan Pasir 

merupakan kabupaten paling selatan di Kalimantan Timur.Wilayah penempatan 

Pengajar Muda terletak di tiga kecamatan yakni Tanah Grogot, Paser Belengkong 

dan Tanjung Harapan.Tiga kecamatan terbagi dalam dua topografi berbeda; darat 

dan pesisir.Wilayah pesisir (Kecamatan Tanah Grogot dan Tanjung Harapan) 

terletak di pinggir pantai dengan mata pencaharian utama penduduk adalah 

nelayan. Rumah-rumah di pesisir dibangun di atas pancang kayu yang tinggi guna 

mengantisipasi jika air pasang.Di wilayah darat (Kecamatan Paser Belengkong), 

                                                           
62Peta Wilayah Kab.Paser Kalimantan 

Timur.http://paserkab.go.id/home/web/detail/26/peta_kalimantan_timur#.WEewEoo2v_w " 
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beberapa wilayah Pengajar Muda dilewati oleh Sungai Kandilo, sungai terpanjang 

kedua di Paser setelah Sungai Pasir, dan menggunakan perahu dalam kegiatan 

sehari-hari63. 

B. Kondisi Geografis 

Kabupaten Paser merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan 

Timur, yang secara geografis terletak antara 0°45’- 2°27’ Lintang Selatan dan 

115°36’ - 166°57’ Bujur Timur dengan luas wilayah 11.603,94 Km2. Kabupaten 

Paser terletak pada ketinggian yang berkisar antara 0-500 meter di atas permukaan 

laut.Kabupaten Paser merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang 

terletak di wilayah paling Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:  

1) Pada wilayah bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai 

Kartanegara dan Kutai Barat. 

2) Wilayah bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser 

Utara dan Selat Makasar.  

3) Wilayah Selatan dan Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan 

Selatan (Kabupaten Kota Baru dan Tabalong) dan Provinsi 

Kalimantan Tengah. 

 

1. Iklim  

Dalam klimatologi, curah hujan merupakan faktor yang paling dominan 

dalam menentukan iklim suatu wilayah. Pada tahun 2014, rata-rata curah hujan di 

                                                           
63 Dikutip dari, " https://indonesiamengajar.org/kabar-terbaru/profil-kabupaten-paser". 
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Kabupaten Paser berdasarkan laporan dari 6 (enam) pos pengamatan hujan yang 

ada di wilayah Kabupaten Paser adalah sebesar 154.41 mm. Kecamatan yang 

memiliki curah hujan cukup tinggi adalah Kecamatan Batu Sopang, Tanah grogot 

dan Long Ikis. Sedangkan untuk rata-rata hari hujan perbulan adalah 12 hari.  

Curah hujan yang tinggi dengan kondisi geografis seperti Kabupaten paser 

tentunya akan mempengaruhi pola aliran air permukaan sehingga harus 

diantisipasi agar limpasan air permukaan mampu tertampung dengan keadaan 

yang ada. Selain itu harus diantisipasi berbagai penyakit yang diakibatkan oleh 

kondisi cuaca yang tidak menentu.Perlu peningkatan pemahaman kepada 

masyarakat untuk menjaga lingkungan sebagai antisipasi awal64. 

Curah hujan yang tinggi selain dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat 

di wilayah yang sulit air untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, ada juga 

yang mengambil kesempatan membuang sampah ke badan air yang tentunya akan 

menimbulkan pencemaran air permukaan  yang dapat berdampak pada 

berjangkitnya penyakit-penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat.Masyarakat 

di perkotaan Tanah Grogot  rata-rata membuang limbah cair domestiknya ke 

sungai.  

Begitupun masyarakat pesisir rata-rata masih membuang sampah dan limbah cair 

domestiknya langsung ke laut.Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Paser harus 

segera melakukan tindakan, baik itu sosialisasi lingkungan maupun peringatan 

bahwa sungai dan laut bukanlah tempat sampah. 

                                                           
64 BAPPEDA KABUPATEN PASER, 2015. Profil Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015, 

Kab.Paser: Bappeda Kab. Paser. Hal 3 
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Kabupaten Paser yang beriklim tropis mempunyai musim yang hampir 

sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya, yaitu musim penghujan dan 

musim kemarau. Musim penghujan biasanya terjadi pada bulan November sampai 

dengan bulan April, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai 

dengan Oktober.Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi degan 

musim peralihan pada bulan-bulan tertentu.  

Suhu rata-rata sepanjang tahun di Kabupaten Paser sebesar 26°C dengan 

kecepatan angin bertiup sedang, yang mana hal ini sangat dipengaruhi oleh letak 

garis lintang dan topografi wilayahnya65.  

Berdasarkan data dari pos pengamatan curah hujan yang ada di 

kecamatan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser, rata-rata curah 

hujan di wilayah Kabupaten Paser adalah sebesar 154,41 mm, dengan rata-rata 

hari hujan selama tahun 2014 sebesar 128,33 hari. Curah hujan dan frekuensi hari 

hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Tanah Grogot66. 

Adapun Tabel Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Dirinci Menurut 

Kecamatan Di Kabupaten Paser Tahun 201467. 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Ibid, Hal 4 
66 Ibid, Hal 5 
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Tabel 1.1 

Banyaknya Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan  

Di Kabupaten Paser Tahun 2014 

Sumber : Bappeda Kabupaten Paser 2015 

 

2. Luas Wilayah 

Luas wilayah Kabupaten Paser saat ini adalah 11.603,94 km², terdiri dari 

10 kecamatan dengan 125 buah desa/kelurahan dan empat buah UPT (Unit 

Pemukiman Transmigrasi). Jumlah penduduk pada tahun 2014 mencapai 

11,603.94 jiwa atau memiliki kepadatan penduduk 8 jiwa/km². Kecamatan dengan 

wilayah terluas di Kabupaten Paser adalah Kecamatan  Long Kali, Paser, dengan 

No. Kecamatan Curah Hujan 

(mm/Tahun) 

Hari Hujan (Hari) 

1. Batu Sopang 175,50 173,00 

2. Muara Samu 187,10 87,00 

3. Tanjung Harapan  - - 

4. Batu Engau 130,33 87,00 

5. Pasir Belengkong 148,33 158,00 

6. Tanah Grogot 192,92 187,00 

7. Kuaro 139,67 97,00 

8. Long Ikis  173,08 153,00 

9. Muara Komam 114,67 124,00 

10. Long Kali 128,08 89,00 

Kabupaten Paser 154,41 128,33 

https://id.wikipedia.org/wiki/Long_Kali,_Paser
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luas wilayah 2.385,39 km², termasuk di dalamnya luas daerah lautan yang 

mencapai 20,50 persen dari luas wilayah Kabupaten Paser secara keseluruhan, 

sedangkan kecamatan yang luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Tanah 

Grogot, hanya seluas 33,58 km² atau 2,89 persen68. Dari segi konstelasi regional, 

Kabupaten Paser berada di sebelah Selatan Provinsi Kalimantan Timur.Posisinya 

dilintasi oleh jalan arteri primer (jalan negara/nasional) yang menghubungkan 

Provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan.Pada bagian timur 

Kabupaten Paser melintang selat Makassar. Pelabuhan laut utama di Kabupaten 

Paser, yaitu Pelabuhan Teluk Adang terletak 12 km ke arah utara ibukota 

Kabupaten (Kota Tanah Grogot), sedangkan Kota Tanah Grogot berjarak lebih 

kurang dari 145 km dari Balikpapan atau 260 km dari Ibukota Provinsi 

Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Batas wilayah Kabupaten Paser adalah 

sebagai berikut: 

 Utara, Kabupaten Kutai Barat, Penajam Paser Utara 

 Selatan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Selatan 

 Barat, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten 

Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah 

 Timur, Selat Makassar 

 

 

 

 

                                                           
68 Ibid, Hal 2 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Grogot,_Paser
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Grogot,_Paser
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Grogot
https://id.wikipedia.org/wiki/Balikpapan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Samarinda
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Tabel1.2 

Luas Wilayah Kabupaten Paser Menurut Kecamatan 

No Kecamatan Luas Wilayah (Km2) 

Jumlah 

(Km2) 

Persentase 

(%) 

  

Darat Laut 

 

 

1 Batu Sopang 1,111.38 0.00 1,111.38 9,58 

2 Muara Samu 855.25 0.00 855.25 7,37 

3 

Tanjung 

Harapan 480.40 233.65 714.05 6,15 

4 Batu Engau 1,501.61 5.65 1,507.26 12,99 

5 

Pasir 

Belengkong 836.62 153.49 990.11 8,53 

6 Tanah Grogot 326.95 8.63 335.58 2,89 

7 Kuaro 596.76 150.54 747.30 6,44 

8 Long Ikis 1,138.37 65.85 1,204.22 10,38 

9 Muara Komam 1,753.40 0.00 1,753.40 15,11 

10 Long Kali 2,250.44 134.95 2,385.39 20,56 

Kabupaten Paser 10,851.18 752.76 11,603.94 100 

Sumber : Bappeda Kabupaten Paser 2015 

 

C. Hidrografi 

Kondisi hidrologi Kabupaten Paser sangat bervariasi antara satu tempat 

dengan tempat yang lain. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah 

perbedaan iklim, topografi dan struktur geologi. Kabupaten Paser memiliki  empat 

sungai utama yaitu  Sungai Kandilo, Sungai Telake, Sungai Kerang, dan Sungai 

Apar Besar. Selain sungai utama terdapat pula sungai-sungai kecil yang melintasi 
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sebagian besar wilayah Kabupaten Paser.Aliran air sungai tersebut dimanfaatkan 

sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama untuk daerah 

yang belum dijangkau oleh jaringan PDAM. Aliran sungai ini juga dimanfaatkan 

oleh para petani sebagai sumber air untuk irigasi lahan pertanian.Disamping itu 

sungai-sungai yang ada di Kabupaten Paser ini juga digunakan oleh sebagian 

penduduk sebagai sarana penghubung antar kecamatan dan desa.Hal ini 

dikarenakan masih ada beberapa wilayah di Kabupaten Paser yang belum 

terjangkau oleh prasarana darat. 

Untuk kondisi hidrogeologi beberapa kecamatan di Kabupaten Paser 

memanfaatkan mata air dan air tanah berupa sumur dengan kedalaman rata-rata 10 

meter yang dilakukan dengan cara pemompaan. Mata air tersebut selain digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar juga digunakan untuk 

keperluan irigasi desa.Saat ini pemenuhan kebutuhan sistem saluran irigasi yang 

adabelum menjangkau seluruh areal sawah yang ada di Kabupaten 

Paser.Disamping itu kondisi sumber daya air baik air tanah dan air permukaan 

belum dikelola sepenuhnya dengan baik. Oleh karena itu, penggunaan air secara 

optimal perlu ditingkatkan dan juga sumber-sumber mata air baru perlu dicari 

untuk memenuhi kebutuhan air yang terus meningkat seiring dengan 

meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitasnya. 

D. Kondisi Topografi 

Secara garis besar Kabupaten Paser dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu: 

a. Bagian timur, merupakan daratan rendah, lantai hingga bergelombang. 

Daerah ini memenjang dari utara ke selatan dengan lebih melebar di 
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bagian selatan yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai. Jalan 

Negara Penajam-Kedeman-Kuaro dan Kuaro Batu Aji sebagai batas 

topografi. 

b. Bagian barat, merupakan daerah bergelombang hingga berbukit dan 

bergunung sampai ke perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan 

dan Kalimantan Tengah, pada wilayah ini terdapat beberapa puncak 

gunung, yaitu: Gunung Sarumpaka (1.380 m), Gunung Lumut (1.233 m), 

Gunung Narujan atau Gunung Rambutan, dan ada Gunung Halat. 

Kemiringan lahan (prosentase lereng) menjadi faktor ini sangat 

menentukan besar kecilnya kerusakan tanah oleh erosi. Lereng didefinisikan 

sebagai hasil beda ketinggian antara 2 (dua) tempat (kedudukan) dengan jarak 

datanya, dan dinyatakan dalam persen.Kemiringan lereng berkaitan dengan 

tingkat kestabilan lereng akibat pengupasan lahan dan tatanan keseimbangan 

neraca air akibat dari kenaikan debit limpasan air permukaan. Dampak negatif 

akan berkurang apabila neraca air dapat dipulihkan kepada keadaan semula 

dengan memasukkan kelebihan run off ke tanah melalui rekayasa teknik seperti 

sumur resapan dan kolam resapan. 

Berdasarkan peta kelerengan, wilayah Kabupaten Paser memiliki lima 

tipe kemiringan yaitu kemiringan 0-8%, 8-15% dan 15-25%, 25-40%, dan 

>40%.Secara sistematis, kriteria kelerengan lahan dapat dilihat pada Tabel 2.3 

berikut. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Lumut
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Tabel 1.3 

Kemiringan Lahan di Kabupaten Paser 

No. Kelas 
Lereng  

(%) 
Deskripsi 

Luas 

(Km2) 

% 

Kecamatan 

1. I 00-08 Datar 2.028,51 17,48 Kecamatan Tanjung 

Harapan, Pasir Belengkong, 

Tanah Grogot, dan Kuaro 

2. II 08-15 Landai 1.653,96 14,25 Kecamatan Batu Engau, 

dan Long Ikis 

3. II 15-25 Agak 

curam 

2.695,41 23,23 Kecamatan Long Kali, 

Muara Samu, dan Muara 

Komam 

4. IV 25-40 Curam 63,33 0,55 Kecamatan Long Kali, dan 

Long Ikis 

5. V >40 Sangat 

curam 

5.162,72 44,49 Kecamatan Batu Sopang, 

Muara Komam, Muara 

Samu, dan Long Kali. 

Jumlah 11.603,94 100,00  

Sumber : Bappeda Kabupaten Paser 2015 

 

E. Kondisi Demografi 

 

1. Kependudukan  

 

Kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka 

pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan kependudukan atau dalam hal ini 

adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program 

pembangunan yang akan dilakukan. Masalah kependudukan memiliki posisi yang 

sangat penting bagi pembangunan daerah, sehingga data kependudukan sangat 

diperlukan sebagai penentu kebijakan maupun perencanaan program. Lebih luas 
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lagi data kependudukan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang 

lalu dan yang sedang berjalan, bahkan dapat memperkirakan bentuk dan volume 

kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang.  

Pada tahun 2014 ini BPS Kabupaten Paser melakukan perapihan data 

proyeksi penduduk.Perapihan ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil proyeksi 

penduduk tahun 2010 – 2014. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, 

perkembangan penduduk Kabupaten Paser mengalami kenaikan. Jumlah 

penduduk pada tahun 2010 tercatat 231.688 jiwa dan pada tahun 2014 mencapai 

256.175 jiwa. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, penduduk Kabupaten 

Paser bertambah sekitar 24.487 jiwa. Dan jika dihitung rata-rata tingkat kepadatan 

penduduk Kabupaten Paser tahun 2014 tercatat 22,08 orang/km2.  

Pola penyebaran penduduk Kabupaten Paser menurut luas wilayah per 

kecamatan masih timpang sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat 

kepadatan penduduk antar kecamatan. Pada tahun 2014 sebagian besar penduduk 

Kabupaten Paser berada ibukota kabupaten atau Kecamatan Tanah Grogot dengan 

interval kepadatan penduduk 197,85 jiwa/km2, sedangkan di kecamatan – 

kecamatan lainnya berada pada kisaran 6,20 – 36,06 jiwa km2.  

Tabel 1.4 

Jumlah Penduduk Kabupaten Paser Menurut Kecamatan  

Tahun 2010-2014 

No Kecamatan 2010 2011 2012 2013  2014  

1 Batu Sopang 22 674 23 334 23 955 24 532 25 139 

2 Muara samu 4 246 5 407 5 551 5 684 5 825 
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3 Batu Engau 11 732 16 521 16 960 17 369 17 799 

4 Tanjung Harapan 7 766 8 668 8 899 9 114 9 339 

5 Paser Belengkong 23 683 24 191 24 835 25 433 26 062 

6 Tanah Grogot 63 688 61 626 63 265 64 790 66 393 

7 Kuaro 24 077 25 013 25 680 26 297 26 948 

8 Long Ikis 36 920 34 964 35 896 36 759 37 668 

9 Muara Komam 12 533 12 302 12 630 12 934 13 254 

10 Long kali 24 369 25 756 26 441 27 078 27 748 

 Jumlah 231 688 237 782 244 112 249 990 256 175 

Sumber : Bappeda Kabupaten Paser 2015 

Distribusi penduduk Kabupaten Paser belum merata, dimana pada tahun 

2014 penduduk masih terkonsentarsi di Kecamatan Tanah Grogot. Kepadatan 

penduduk di Kecamatan Tanah Grogot mencapai 153.10 jiwa per Km2. Beberapa 

wilayah kecamatan di sekitar dan berbatasan langsung dengan Tanah Grogot juga 

memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi seperti Kcamatan Pasir Belengkong 

dan Kuaro, dengan kepadatan masing-masing 23,11 jiwa per km2 dan 30,62 jiwa 

per km2. Selain dua kecamatan tersebut, Kecamatan Long Ikis yang terdapat di 

sisi utara Kabupaten Paser juga memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi 

dibanding wilayah di sekitarnya yaitu 29,11 jiwa per km2. Sedangkan wilayah 

yang memiliki kepadatan paling rendah adalah Kecamatan Muara Samu dengan 

kepadatan 4,52 jiwa per km2. 
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Tabel 1.5 

Jumlah Penduduk Kabupaten Paser Menurut Golongan Umur 2014 

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 

0 – 4 12616 11441 23602 

5 – 9 12132 11083 23215 

10 – 14 11091 10484 21575 

15 – 19 11104 10171 21575 

20 – 24 9789 10024 19813 

25 – 29 10304 9647 19951 

30 – 34 9243 8466 17709 

35 – 39 8766 7469 16235 

40 – 44 6832 5513 12345 

45 – 49 5137 3591 8728 

50 – 54 3354 2548 5902 

55 – 59 2247 1572 3819 

60+ 3861 3263 7124 

Jumlah 106021 95272 201293 

Sumber : Bappeda Kabupaten Paser 2015 

Jumlah Penduduk Kabupaten Paser pada tahun 2014 meningkat sebesar  

256.175 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 

249.990 jiwa. Ditinjau dari persebaran penduduk pada masing-masing Kecamatan, 

terlihat bahwa jumlah penduduk terbesar dijumpai di Kecamatan Tanah Grogot 

yaitu sebesar 66.393 jiwa.Adapun Kecamatan Muara Samu merupakan wilayah 

yang memiliki jumlah penduduk terendah diantara kecamatan lainnya di 

Kabupaten Paser yaitu sebesar 5.825 jiwa. 
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Tabel 1.6 

Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin, dan 

Pertumbuhannya 

Tahun 

Jenis Kelamin 

Jumlah 
Rasio Jenis 

Kelamin 

Persentase  

Pertambahan 

(%) 

Laki-laki Perempuan 

2010 95043 85390 180433 111.30 2.20 

2011 97476 87575 185051 111.31 2.50 

2012 100662 90455 191117 111.28 3.28 

2013 103307 92833 196140 111.28 2.63 

2014 105886 95407 201293 110.98 2.63 

Sumber : Bappeda Kabupaten Paser 2015 

 

 

2. Ketenagakerjaan  

Data ketenagakerjaan dewasa ini semakin diperlukan terutama untuk 

evaluasi dan perencanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan seperti 

peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan berusaha 

serta produktifitas tenaga kerja.Sangat masuk akal jika analisis mengenai kualitas 

sumber daya manusia biasanya menempatkan faktor ketenagakerjaan sebagai 

salah satu dimensi yang vital.Indikator ketenagakerjaan dapat memberikan 

gambaran tentang daya serap ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk dan 

produktivitas tenaga kerja. Apabila perekonomian tidak dapat menyerap 

pertumbuhan tenaga kerja yang ada, maka sudah barang tentu akan terjadi 

peningkatan pengangguran yang selanjutnya dapat mengakibatkan timbulnya 

masalah-masalah social. Selain itu indicator ketenagakerjaan juga dapat 



69 
 

menggambarkan tingkat produktivitas tenaga kerja, yang berguna bagi investor 

untuk strategi investasi dan bagi pemerintah dapat digunakan sebagai acuan dalam 

pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Berdasarkan konsep dasar angkatan kerja penduduk dikelompokkan 

menjadi dua bagian yaitu penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) dan penduduk 

bukan usia kerja (kurang dari 15 tahun). Penduduk 15 tahun yang selanjutnya 

disebut sebagai penduduk usia kerja (PUK) dapat dikategorikan ke dalam 

angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan Kerja meliputi penduduk 

yang bekerja dan mencari pekerjaan, sedangkan yang termasuk Bukan Angkatan 

Kerja terdiri atas penduduk sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. 

Perkembangan penduduk usia kerja Kabupaten Paser dalam kurun waktu 2010-

2014 terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk. 

Selama kurun waktu lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan jumlah usia 

kerja sebanyak 22.404 orang, yaitu pada tahun 2010 tercatat sebesar 160.384 

orang, selanjutnya pada tahun 2014 menjadi 182.788 orang. Dari jumlah 

penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja tahun 2014 ada sebesar 

117.188 orang (64,11 persen) dan bukan angkatan kerja sekitar 65.600 orang 

(35,89 persen). Sebagian besar penduduk usia kerja tersebut kegiatan utamanya 

adalah bekerja (59,82 persen). Sementara itu pada tahun 2014 penduduk yang 

menganggur di Kabupaten Paser tercatat sebanyak 7.839 orang atau sebesar 4,29 

persen, jumlah maupun persentase ini mengalami penurunan jika dibandingkan 

dengan tahun 2011 sampai dengan 2013. 
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Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama 

biasanya dipakai sebagai salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor 

perekonomian dalam menyerap tenaga kerja, disamping itu juga digunakan untuk 

mengetahui struktur perekonomian suatu daerah. Jika dicermati dari penyerapan 

tenaga kerja pada sektor-sektor yang ada, maka tampak pada tabel 2.7 diperoleh 

informasi bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir mayoritas penduduk di 

Kabupaten Paser bekerja di sektor pertanian, kemudian disusul sektor 

perdagangan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor jasa-jasa dan sisanya 

tersebar di berbagai sektor seperti di sektor industri, konstruksi, angkutan dan 

komunikasi serta lainnya (listrik, gas dan air minum serta keuangan).Salah satu 

indikator yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan 

pekerja adalah status pekerjaan bagi penduduk yang bekerja. Status pekerjaan 

utama dari jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Paser pada tahun 2014 

adalah sebagai Buruh, Karyawan atau Pekerja dibayar (42,16 persen).  

 

F. Kondisi Perekonomian 

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang 

tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat 

berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan 

apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.Penyusunan PDRB 

dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, 
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pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga 

konstan (riil). Mulai tahun 2014 penghitungan PDRB mengalami perubahan dari 

sisi metodologi dengan adanya tahun dasar baru yaitu tahun 2010 selain itu angka 

PDRB yang dihasilkan juga telah mengadopsi System of National Account (SNA) 

2008 meskipun belum secara menyeluruh. Nilai PDRB yang besar maupun kecil 

dapat menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar maupun kecil 

pula, yang dapat dikelola oleh suatu daerah.Dilihat dari perkembangan PDRB, 

kemampuan Kabupaten Paser dalam mengelola sumber daya ekonominya terus 

mengalami peningkatan. 

 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Paser atas 

dasar harga berlaku tahun 2014 sebesar 39,69 triliyun rupiah mengalami 

peningkatan sebesar 2,78 triliyun rupiah dari tahun 2013 yang sebesar 36,92 

triliyun rupiah. Seperti diketahui bahwa di Kabupaten Paser terdapat tambang 

batubara yang memiliki konstribusi sangat besar dalam pembentukan nilai 

PDRB.Sehingga perlu dilihat nilai PDRB dengan mengabaikan/mengeluarkan 

nilai tambah dari pertambangan batubara (PDRB tanpa batubara). Setelah dihitung 

ternyata pada tahun 2014 angka PDRB tanpa batubara hanya mencapai 11,56 

triliyun rupiah atau hanya kurang lebih sepertiga dari total PDRB dengan 

batubara. Dan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2013 yang sebesar 9,76 

triliyun rupiah mengalami peningkatan sebesar 1,81 triliyun rupiah. Dengan 

demikian dapat 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser dapat dilihat dari perkembangan 

nilai PDRB yang merupakan hasil penjumlahan nilai tambah bruto seluruh sektor 
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ekonomi yang dihasilkan selama satu tahun. Bila dilihat dari perkembangannya 

dari tahun ke tahun PDRB Kabupaten Paser selalu mengalami kenaikan. Kenaikan 

PDRB atas Dasar Harga Berlaku ini berpengaruh langsung terhadap pendapatan 

perkapita masyarakat Kabupaten Paser. Berdasarkan data tahun 2009 PDRB 

Kabupaten Paser dipengaruhi oleh sektor primer yaitu sektor yang berkaitan 

dengan pengolahan sumber daya alam seperti sektor pertambangan dan 

penggalian serta sektor pertanian.Sektor pertambangan dan penggalian merupakan 

sector yang cukup besar memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB 

Kabupaten Paser. Besaran nilai kontribusi sector pertambangan dan penggalian 

terhadap stuktur perekonomian Kabupaten Paser adalah sebesar 73,17%. 

Sedangkan sector lain yang juga memberikan kontribusi yang cukup besar 

terhadap pembentukan perekonomian Kabupaten Paser adalah sector pertanian 

(15,21%) dan sector perdagangan, hotel dan restoran (3,91%). Disimpulkan 

bahwa perekonomian Kabupaten Paser ditopang oleh pertambanagan batubara 

yang memiliki “kue ekonomi” paling dominan dengan nilai sebesar 29,77 triliyun 

rupiah. 

Tabel 1.7 

Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Kabupaten Paser, Tahun 

2010-2014 

No Lapangan Pekerjaan 

Umum 

2010 2011 2012 2013 r) 2014 x) 

1 Pertanian 42 013 41 777 41 402 39 791 48 246 

2 Pertambangan Dan 

Penggalian 

10 658 15 417 15 039 13 873 15 523 

3 Industri Pengolahan 1 827 7 593 7 983 8 677 5 081 

4 Kontruksi 6 180 2 668 3 299 3 592 2 246 
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5 Perdagangan, Hotel & 

Restoran 

11 720 19 297 17 578 14 643 19 040 

6 Pengangkutan dan 

Komunikasi 

5155 1 531 1 607 2 106 2 333 

7 Jasa-jasa 13 103 13 234 23 004 15 692 14 833 

8 Lainnya 1 951 2 706 1 845 1 579 2 047 

Jumlah 92 607 104 223 111 757 99 953 109 349 

 

Dalam Tabel diatas Lapangan pekerjaan Kabupaten Paser yang meningkat 

adalah Pertanian, sampai tahun 2014 pertanian meningkat 48.246 yang tahun 

sebelumnya menurun menjadi 39.791.Meningkatnya pertanian dikab.Paser 

dikarenakan juga meningkatnya perkebunan kelapa sawit. Ada beberapa 

Perusahaan pabrik kelapa sawit yang sudah dibangun, antara lain: 

Tabel 1.8 

Perusahaan dan Lokasi Pabrik di Kab. Paser 

   Nama Pabrik Lokasi Pabrik Pabrik yang 

diproses 

Lokasi Pabrik 

PT. Saraswati Kec. Kerang PT. Sawit Subur 

Sejahtera (SSS) 

Kec. Longkali 

PT. Pucuk Jaya Kec. Kerang PT.CBSS 

(Cahaya Buah 

sawit sejahtera) 

Kec. Kerang 

PKS. M3A Kec. Kerang   

PT. Buana Wira 

Subur (BWS) 

Ds. Lolo, Kec Kuaro   

PT. HSS Ds. Pekasau, Kec. 

Kuaro 

  

PTP. Nusantara 

XIII 

Ds. Semuntai, Kec. 

Longikis 

  

PTP. Nusantara 

XIII 

Longpinang, Tanah 

grogot 

  

PTP. Nusantara 

XIII 

Ds. Mendik, Kec. 

Longkali 
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Sumber: Aparatur Pabrik kelapa sawit  

2. Pertumbuhan Ekonomi 

Perekonomian Kabupaten Paser pada tahun 2014 mengalami perlambatan 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan 

PDRB Kabupaten Paser yang hanya mencapai 4,49 persen, lebih lambat 

dibandingkan kondisi tahun 2013 yang sebesar 6,81 persen. Kondisi ini 

dipengaruhi oleh situasi eksternal, dimana terjadinya gejolak ekonomi global 

seiring melemahnya beberapa harga energi seperti harga minyak bumi dan 

batubara, sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas komoditi 

tersebut.Disamping itu situasi internal juga cenderung melemah seiring dengan 

menurunnya daya beli masyarakat seiring dengan pelemahan ekonomi di beberapa 

lini usaha. Ditinjau menurut Lapangan Usaha, melambatnya pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Paser pada tahun 2014 dipengaruhi oleh lapangan usaha 

pertambangan dan penggalian, meskipun tumbuh positif sebesar 3,37 persen 

namun tidak secepat/setinggi periode sebelumnya sebagai akibat melemahnya 

usaha pertambangan batubara.  

Dimana lapangan usaha tersebut memberi konstribusi paling dominan 

dalam perekonomian kabupaten Paser, sehingga pengaruhnya sangat dominan 

terhadap kinerja ekonomi kabupaten Paser secara keseluruhan. Ditelaah lebih 

lanjut, kinerja ekonomi kabupaten Paser tahun 2014 dari sisi lapangan usaha 

ternyata Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 13,68 persen mengalami pertumbuhan 

tertinggi dibanding lapangan usaha lainnya. Diikuti Lapangan Usaha Pertanian, 
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Kehutanan dan Perikanan yang tumbuh sebesar 10,31 persen dan Jasa 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial serta Industri 

Pengolahan masing-masing tumbuh sebesar 13,03 persen dan 5,79 persen. 

3. Struktur Ekonomi 

Berdasarkan nilai tambah yang tercipta pada masing-masing sektor dan 

subsektor ekonomi, dapat ditentukan struktur perekonomian suatu 

wilayah.Struktur ini menunjukkan sektor-sektor unggulan dan sektor-sektor yang 

kurang berkembang dalam wilayah tersebut.Dalam jangka waktu yang tidak 

panjang dan dalam kondisi normal, biasanya struktur perekonomian suatu wilayah 

tidak mengalami pergeseran yang signifikan.Hasil telaah terhadap perkembangan 

nilai tambah bruto setiap sektor di Kabupaten Paser, memperlihatkan bahwa sejak 

tahun 2010 tidak ada perubahan urutan sektor dalam struktur perekonomian 

Kabupaten Paser hingga tahun 2014.Struktur perekonomian Kabupaten Paser 

masih didominasi Lapangan Usaha berbasis sumber daya alam. 

Dalam struktur ekonomi Kabupaten Paser tahun 2014, peranan tertinggi 

masih dipegang oleh sektor Pertambangan dan Penggalian walaupun peranannya 

sedikit menurun dari 77,70 persen tahun 2013 menjadi 74,99 persen tahun 2014. 

Kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya peranan pertambangan migas dan 

tambang batubara. Penurunan produksi dan harga pada komoditi tambang 

batubara dan tambang migas, sangat berpengaruh terhadap menurunnya share 

sektor Pertambangan dan Penggalian. Selanjutnya sektor Pertanian, Kehutanan 

dan Perikanan berada pada urutan kedua dalam memberikan andil terhadap 

pembentukan PDRB Kabupaten Paser tahun 2014, yakni sebesar 11,29 persen, 
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nilai ini mengalami peningkatan dari tahun 2013dengan peranan sebesar 9,30 

persen.  

Industri Pengolahan menempati peringkat ketiga dengan kontribusi 

sebesar 4,08 persen di tahun 2014 atau lebih tinggi dari peranannya di tahun 2013 

yang besarnya 3,80 persen. Untuk lapangan usaha yang lain hanya memberikan 

kontribusi di bawah 3 persen69. 

 

G. Dinas Perizinan 

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014.Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 

merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dan dipimpin oleh seorang 

Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah.Salah satunya yakni Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu70. 

 

1. Sejarah 

Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu sejauh ini dibentuk dengan 

berbagai bentuk, Badan, Dinas, Kantor atau UPTD, dan bahkan tidak sedikit yang 

dibentuk dengan mengintegrasikan antara pelayanan perizinan dengan Penanaman 

Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintudibentuk dilatar belakangi oleh : 

a. Kualitas pelayanan masih rendah yang ditandai dengan : 

 Birokrasi yang berbelit 

                                                           
69 diakses 

dari,"file:///C:/Users/INTEL/Downloads/PROFIL%20KABUPATEN%20PASER%20(5).pdf" 
70diakses dari, "http://kpmppt.paserkab.go.id/v2/home.php?mode=content&id=75" 
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 Waktu penyelesaian lama 

 Tidak ada kepastian (birokrasi, persyaratan, waktu dan biaya) 

b. Pelayanan tidak transparan  

c. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih mewarnai pelayanan. 

Kondisi seperti itu disebabkan oleh: 

 Kualitas Sumber Daya Manusia yang bertugas pada bidang 

pelayanan masih rendah (tidak disiplin, etos kerja rendah) 

 Adanya paradigma bahwa wewenang adalah kekuasaan dan 

bukannya amanah. 

 

2. Visi Misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

VISI : 

” Mewujudkan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Yang Mudah, Cepat, 

Tepat dan Lugas.”  

MISI : 

1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pegawai di lingkungan 

lembaga baik melalui jalur pendidikan formal atau non formal. 

2. Mengidentifikasi hambatan – hambatan pada bidang investasi di 

Kabupaten Paser dan mengupayakan penyelesaiannya. 

3. Menyebarluaskan dampak positif investasi sebagai bagian dari upaya 

mengurangi hambatan – hambatan. 
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4. Merumuskan regulasi pelayanan perijinan guna mendukung terlaksananya 

visi lembaga dan pelayanan prima. 

5. Melaksanakan pelayanan perijinan sesuai dengan ketentuan yang ada. 

6. Melaksanakan penetapan biaya pelayanan perijinan secara tepat sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.-+ 

7. Menanggapi pengaduan yang berkaitan dengan investasi dan pelayanan 

perijinan secara lugas ( apa adanya dan independent ). 

8. Mengembangkan kapasitas dan peran lembaga sejalan dengan dinamika 

dimasa mendatang. 

3. Tupoksi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

TUGAS POKOK: 

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan bidang penanaman 

modal dan pelayanan perijinan. 

FUNGSI : 

Penyusunan program, kebijakan teknis, perumusan pedoman, pembinaan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan penanaman modal dan 

pelayanan perijinan terpadu, serta mengkoordinasikan penanaman modal dan 

pelayanan perijinan di Kabupaten Paser. 

4. Program Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan 

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang 
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tersedia. Perencanaan yang buruk merupakan kegagalan awal dalam menentukan 

pencapaian tujuan, oleh karenanya proses penyusunan perencanaan ini perlu 

kehati-hatian dan ketelitian dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan 

baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang, dengan 

memperhatikan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Selain itu, perencanaan 

pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan 

tanggap terhadap perubahan.Sedangkan perencanaan pembangunan pada 

hakekatnya bertujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, 

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar 

ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan 

Daerah.Selain itu, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan mengoptimalkan partisipasi 

masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, 

efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

Salah satu dokumen perencanaan adalah Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (RENJA SKPD). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Rencana kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. Setiap SKPD diwajibkan menyusun dokumen 1 

(satu) tahun tersebut seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 



80 
 

Tahun 2008 pasal 27 bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana kerja (Renja) 

yang disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, hasil evaluasi 

pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, 

dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.  

Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 

(BPMPT) merupakan dokumen perencanaan jangka pendek untuk periode 1 (satu) 

tahun ke depan, yang ditujukan untuk menjamin terciptanya intregasi, 

sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan yang baik. Selain itu Renja BPMPT 

disusun dengan berpedoman pada Rencana Stratejik BPMPT tahun 2014-2018 

yang bersifat perencanaan indikatif, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut dengan memperhatikan RPJP daerah dan 

RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi 

pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, lintas program antar satuan kerja daerah, dan program kewilayahan 

disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan 

yang bersifat indikatif. Dengan demikian Rencana Kerja Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan Terpadu ini merupakan implementasi kebijakan 

pembangunan daerah dalam bidang penanaman modal. 

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja BPMPT SKPD ini 

adalah:  

a. Menghubungkan Renstra dengan perencanaan operasional yang lebih terinci 

b. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program 
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c. Dapat menjadi suatu performance agreement 

d. Memudahkan proses pengukuran kinerja 

e. Membantu monitoring dan evaluasi kinerja 

f. Membantu menetapkan kinerja periode berikutnya 

 

5. Struktur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor Perda Nomor 8 

Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis 

Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut struktur organisasi BPMPT adalah 

sebagai berikut. 
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Gambar 1.2 

Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan 

Terpadu71 

 

6. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting 

dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu 

negara. Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan tambahan pendapatan 

masyarakat pada suatu periode tertentu karena pada dasarnya aktivitas 

perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk 

menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu 
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aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam 

rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional tersebut diperlukan 

peningkatan penanaman modal yang akan mengolah potensi ekonomi menjadi 

kekuatan ekonomi riil untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara 

adil dan merata dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri 

maupun luar negeri serta melibatkan kegiatankegiatan produksi di semua sektor 

ekonomi. Pelayanan kepada masyarakat adalah tugas utama dalam pemerintahan 

dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.Peningkatan 

kualitas pelayanan merupakan hal yang penting bagi aparatur dan organisasi 

pemerintahan guna mencapai pelayanan yang prima. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan 

UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 memberikan kewenangan luas untuk 

membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan segala potensi 

sumberdaya yang dimilik masing-masing daerah. Pemerintah Kabupaten Paser 

berusaha untuk memperbaiki segala kekurangan dalam memberikan pelayanan 

agar lebih proporsional dan profesional sesuai dengan kondisi daerah yang 

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Salah satu 

aspek penting dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan kepada masyarakat 

luas yang berkualitas serta dapat memberikan kejelasan prosedur pelayanan 

perizinan secara terperinci, mulai dari pengajuan permohonan sampai terbit izin, 

maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu di Kabupaten Paser ditetapkan dengan Peraturan Bupati Paser. 
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7. Sarana Pelayanan Perizinan Terpadu  

Sarana Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Paser terdiri dari:  

a. Loket Informasi 

b. Loket Pengajuan Permohonan 

c. Unit Pemrosesan Berkas  

d. Loket Pembayaran  

e. Loket Penyerahan Dokumen 

f. Loket Pengaduan.  

Adapun penjelasan fungsi dari sarana pelayanan diatas adalah sebagai berikut: 

a. Loket informasi berfungsi, Memberikan informasi terkait perizinan 

terpadu kepada masyarakat yang membutuhkan dan Menyiapkan formulir. 

b. Loket pengajuan permohonan dan informasi berfungsi: Menerima berkas 

permohonan pelayanan dan Menyampaikan berkas kepada petugas 

pendaftaran dan penerima berkas. 

c. Unit Pemrosesan berkas berfungsi: Meneliti dan memeriksa keabsahan dan 

kebenaran berkas permohonan, Penilaian berkas permohonan pelayanan, 

Pembuatan rekomendasi dan Penyampaian informasi kepada tim teknis 

untuk melakukan penelitian dan pengujian lapangan. 

d. Loket pembayaran berfungsi: Menerima pembayaran retribusi perizinan, 

Membuat dan atau menerbitkan surat tanda bukti pembayaran dan 

Menyetorkan penerimaan pembayaran retribusi daerah ke kas daerah.  

e. Loket penyerahan dokumen berfungsi sebagai tempat penyerahan 

dokumen izin dan atau surat naskah.  
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f. Loket pengaduan berfungsi menerima dan memeriksa pengaduan serta 

melakukan penyusunan rekomendasi tindaklanjut pemeriksaan pengaduan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


