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BAB II 

TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH KALIMANTAN TIMUR 

TERHADAP PEMBANGUNAN 

 

Semakin terbatasnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan di Kaltim 

yang akan mempengaruhi capaian target tahun-tahun kedepan hal ini sudah pasti 

akan menjadi tantangan pembangunan yang cukup serius bagi Kaltim. seperti 

tantangan dunia pendidikan dan pertanian di Kaltim. Pemerintah Daerah Kaltim 

harus tetap konsisten untuk memberikan porsi yang memadai terhadap sektor 

pendidikan ini. Selain itu sektor ini juga harus tetap menjadi prioritas utama 

dalam pembangunan, meskipun dalam kondisi keuangan Kaltim yang kurang 

menguntungkan saat ini. 

Seperti halya pada masyarakat Paser adalah salah satu suku bangsa yang 

hidup di Kalimantan Timur, masyarakat Paser merupakan golongan Melayu Muda 

dan masyarakat Paser bukan suku bangsa Dayak, masyarakat Dayak yang ada di 

daerah Paser mereka dari desa-desa yang bertetangga dan berdekatan dengan desa 

masyarakat Paser, akan tetapi suku Paser dan suku Dayak tidak dapat dipisahkan 

karena saling terikat budaya dan bahasa yang hampir sama. Banyak dari 

masyarakat lain dari luar daerah melakukan transmigrasi di Paser karena memiliki 

faktor pendorong yaitu adanya tambang batu bara, perkebunan kelapa sawit, karet, 

perdagangan dan pegawai negeri sipil yang memungkinkan masyarakat lain 

khususnya masyarakat Jawa melakukan transmigrasi ke wilayah tersebut. 

Pada bab II ini akan membahas mengenai tantangan pemerintah daerah 

Kalimantan Timur terhadap pembangunan terkait dengan peran CSR untuk 
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peningkatan pendidikan Masyarakat Paser secara umum. Selain itu penjelasan 

tentang upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam meningkatkan 

pendidikan sebagai bagian dari upaya MDGs, serta akan dijelaskan jug tentang . 

Kondisi Masyarakat Paser yang akan dibagi dalam dua sub bab, yaitu membahas 

tentang peran Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam bidang pendidikan dan 

kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam peningkatan pendidikan. 

2.1 Kondisi Masyarakat Paser Sebelum Adanya CSR PT. Kideco Jaya Agung 

Kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Paser sebelum adanya CSR 

Kideco Jaya Agung cukup harmonis, dimana masyarakat Paser lebih dominan 

tidak terlalu mempermasalahkan banyak suku yang masuk dan tinggal menetap di 

daerah Paser ini, yang artinya tidak selamanya percampuran budaya itu muncul 

disebabkan konflik tapi percampuran budaya dapat muncul dengan adanya 

keseimbangan dalam interaksi dan berkaca dari sejarah konflik dayak-madura 

yang pernah terjadi di tanah Kalimantan, yang membuat masyarakat Paser lebih 

menginginkan hal tersebut tidak terjadi lagi. 

Masalah pembauran budaya merupakan masalah yang sangat kompleks, 

sarat akan konflik, yang terkadang berakhir dengan tejadinya disintegrasi. Dimana 

hambatan antara dua budaya seringkali timbul dalam bentuk perbedaan persepsi 

terhadap norma-norma budaya, pola-pola berpikir, struktur budaya, sistem budaya 

serta masalah lainnya. Masyarakat Paser beranggapan bahwa penduduk 

transmigran akan lebih dominan di berbagai bidang kehidupan, karena dari segi 

jumlah warga transmigran cukup besar  jumlahnya. Hal inilah yang terjadi pada 

masyarakat Paser. Kemudian proses akulturasi masyarakat pendatang dengan 
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warga Paser selama ini berjalan sangat alamiah, di mana antara etnis yang satu 

dengan yang lain cukup erat, hal ini dikarenakan warga Paser bersikap terbuka. 

Interaksi yang terjadi antara masyarakat transmigran dan masyarakat Paser 

pada awalnya mengalami kesulitan, namun seiring berjalannya waktu interaksi 

pun dapat terjalin. Selain itu faktor perkebunan miliki penduduk lokal yang 

banyak dikelolah oleh masyarakat pendatang juga membuat interaksi semakin 

baik dan saling menguntungkan. Dengan terampilnya masyarakat transmigran 

dalam hal perkebunan maka masyarakat Paser dapat berinteraksi dan belajar untuk 

mengimbangi perkembangan inovasi perkebunan yang di bawa oleh masyarakat 

transmigrasi. Namun mengenai adaptasi dalam berinteraksi, masyarakat 

transmigran dan Paser cukup cepat berinteraksi karena memiliki persamaan dalam 

pergaulan sehari-hari dalam artian saling menghargai dan menghormati. 

Masyarakat Paser sangat terbuka bagi suku bangsa apapun yang tinggal di 

wilayah Kabupaten Paser sehingga untuk berinteraksi pun mudah dilakukan. 

Ditambah oleh beberapa faktor yang mendukung penyatuan budaya seperti faktor 

agama, bahasa, budaya dan pendidikan. 

Jumlah penduduk Kabupaten Paser dari tahun ke tahun terus mengalami 

kenaikan yang cukup berarti. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Paser 

mencapai 230.316 jiwa dan bertambah menjadi 239.221 jiwa pada tahun 2011. 

Berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa dari tahun 2010-2011 jumlah penduduk 

laki–laki masih lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini 

terlihat jelas dari rasio jenis kelamin penduduk yang selalu mengalami 

peningkatan. Rasio jenis kelamin (RJK) merupakan perbandingan antara jumlah 
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penduduk laki–laki terhadap jumlah penduduk perempuan, dan bila nilai RJK 

penduduk disuatu wilayah di atas seratus berarti proporsi penduduk laki–laki lebih 

banyak dibandingkan perempuan.
1
 

Dibandingkan dengan Tahun 2010, dimana jumlah penduduk pada saat itu 

adalah sebanyak 230.316 jiwa, maka telah terjadi pertumbuhan sebesar 3,56 

persen di tahun 2011. Rata–rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2011 

turun jika dibandingkan rata–rata laju pertumbuhan pertahun pada 2000–2010. 

Jika pada tahun 2000–2010 rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun 

Kabupaten Paser mencapai 3,77 persen, maka pada tahun 2010–2011 turun 

menjadi 3,56 persen.
2
 

Persebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian karena 

berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Persebaran 

penduduk di Kabupaten Paser secara geografis dapat dikatakan belum merata 

yang mengakibatkan penumpukan penduduk pada suatu wilayah. 

Ketidakmerataan ini tentunya disebabkan beberapa faktor, salah satu diantaranya 

adalah potensi wilayah yang dimiliki. 

Jika diperhatikan, penduduk Kabupaten Paser masih mengelompok pada 

wilayah–wilayah yang jaraknya cukup dekat dengan ibu kota kabupaten. Lebih 

dari 25 persen penduduk Kabupaten Paser bertempat tinggal di kecamatan yang 

terletak di ibu kota kabupaten, yaitu Kecamatan Tanah Grogot. Sedang sisanya 

                                                 
1
 Profil Kabupaten Paser 2012 

2
 Ibid 
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tersebar di 9 kecamatan yang lain. Pola penyebaran ini akan sangat tidak 

menguntungkan bagi pemerataan pembangunan di suatu wilayah.
3
 

Ketidakmerataan persebaran penduduk ini, secara tidak langsung juga 

berpengaruh pada tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Paser. Kecamatan 

Tanah Grogot, sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, memiliki 

kepadatan 195,96 jiwa/Km
2
. Hal ini berarti tiap Km

2
 dihuni 195 sampai 196 jiwa. 

Laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah biasanya mempunyai dampak 

negatif terhadap masalah sosial, artinya semakin tinggi laju pertumbuhan 

penduduk maka masalah sosial di daerah itu akan semakin kompleks. Beberapa 

contoh muncul seperti tingkat kesenjangan yang semakin tinggi, kemiskinan dan 

anak terlantar serta masalah lainnya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan 

hidup masyarakat, seperti perumahan, sarana kesehatan dan sebagainya.
4
  

Sebanyak 30 desa di wilayah Kabupaten Paser masuk dalam kawasan 

hutan, yang dihuni masyarakat tingkat kesejahteraannya dibawah garis 

kemisikinan. Sejak tahun 1991 hingga  tahun 2002 telah dilakukan pemetaan 

secara  bertahap oleh UPTD Planologi Kehutanan Balikpapan, namun sebagian 

besar masyarakat kabupaten Paser masih belum mengetahui dimana letak batas 

hutan yang dimaksud. Oleh Karena itu penyiapan trayek batas kehutanan 

harus  memperhatikan kondisi riil di lapangan. Hal itu dikarenakan pemukiman 

yang masih dalam kawasan CA sudah ada sebelum ditetapkannya peta kehutanan. 

Jika permasalahan ini tidak segera disikapi dikhawatirkan akan memicu konflik 

kesenjangan sosial dengan masyarakat yang bermukim di luar kawasan hutan. 

                                                 
3
 Ibid 

4
 Profil Kabupaten Paser 2012 
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Karena itu Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda, menindaklanjuti usulan 

perubahan status kawasan hutan yang belum terakomodir Tim Terpadu RTRWP 

Kaltim, ke pemerintah pusat.
5
  

2.2 Kondisi Pendidikan Masyarakat Paser 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. 

Keberhasilan pembangunan banyak ditentukan oleh kualitas sumber daya 

manusianya dan kualitas ini ditentukan antara lain oleh pendidikan yang pada 

hakekatnya merupakan usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian 

dan meningkatkan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung 

seumur hidup. Usaha ini sudah tentu merupakan tanggung jawab keluarga, 

masyarakat dan pemerintah. Seperti yang dinyatakan Laurel Grossman Reputex 

bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai alat untuk menciptakan 

nilai-nilai hubungan kemitraan bisnis yang baik dengan para stakeholder dan 

sekaligus pada saat yang sama mendorong penciptaan nilai-nilai sosial 

kemasyarakatan dan lingkungan.
6
  

Agar pelaksanaan CSR tidak hanya sebagai formalitas perusahaan saja, 

maka sebuah perusahaan harus dapat melaksanakan CSR dengan maksimal. Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan agar pelaksanaan CSR berjalan 

maksimal adalah dengan melibatkan partispasi aktif masyarakat secara langsung 

dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses yang berjenjang 

dari Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi untuk menunjang keberhasilan 

                                                 
5
 http://www.antarakaltim.com/berita/13700/30-desa-di-paser-masuk-kawasan-hutan 

6
 Budimanta, A. 2009. Corporate Social Responsibility : Realita dan Perkembangan. 

http://www.megawati-institue.org/pemikiran/corporatesocial-responsibility-realita-dan-

perkembangan.html 
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bidang Pendidikan formal yang umumnya diselenggarakan di sekolah–sekolah 

tidak hanya dibawahi oleh Departemen Pendidikan Nasional saja, Tetapi ada juga 

dibawahi oleh Departemen Agama.  

Meskipun isu tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social 

Responsibility) sudah cukup lama muncul di negara-negara maju, namun di 

Indonesia, isu tersebut baru akhir-akhir ini mengalami perhatian yang cukup 

intens dari berbagai kalangan (perusahaan, pemerintah, akademisi, dan NGOs).
7
 

Pentingnya CSR baru dirasakan setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri 

BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik 

Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Peraturan menteri 

BUMN memang secara tegas tidak menggunakan istilah CSR, namun program 

kemitraan yang diatur sebetulnya identik dengan CSR pula.  

Perkembangan selanjutnya menunjukan, dalam perspektif nasional, CSR 

dipandang sebagai sesuatu yang dianggap penting dalam konteks bisnis. Hal ini 

terbukti dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang 

diterbitkan oleh Pemerintah yang didalamnya mengatur CSR.  

Beberapa program dari CSR PT Kideco diharapkan mampu meningkatkan 

kesejahteraan dari wilayah operasinya, khususnya program CSR PT Kideco 

bidang pendidikan. Salah satu dampak positif dari pembangunan pendidikan yang 

dilaksankan adalah semakin menurunnya persentase penduduk yang tidak mampu 

membaca/menulis huruf latin. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 

                                                 
7
 Badaruddin, Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Masyarakat Melalui 

PemaSnfaatan Potensi Modal Sosial: Alternatif Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia, 

Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera 

Utara, diakses melalui http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/733/1/08E00205.pdf. 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/733/1/08E00205.pdf
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merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan dan 

peningkatan pendidikan. Sesuai dengan visi dan misi CSR PT Kideco menetapkan 

empat kecamatan adalah sebagai wilayah dampingan program community 

development untuk menciptakan peningkatan SDM bagi para kepala sekolah, 

guru dan siswa melalui program pelatihan.
8
 

Adapun Banyaknya sekolah SD,SLTP, SLTA, dan Perguruan tinggi 

menurut kecamatan di Kab. Paser, sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Banyaknya sekolah dan Perguruan Tinggi Di Kabupaten Paser
9
 

Kecamatan SD/MI/ 

SDLB 

SLTA/MTS 

SMPLB 

SLTA/SMK 

MA 

Perguruan Tinggi/ 

Akademi 

Batu Sopang 14 3 2 - 

Muara Samu 8 2 1 - 

Tj. Harapan 7 3 1 - 

Batu Engau 11 4 2 - 

P. Belengkong 26 7 2 - 

Tanah Grogot 41 19 11 3 

Kuaro 27 7 3 - 

Longikis 40 10 4 - 

Muara Komam 18 4 2 - 

Longkali 33 9 4 - 

Jumlah 225 68 32 3 

Sumber: BPS Kab. Paser 

Beberapa program dari CSR PT Kideco diharapkan mampu meningkatkan 

kesejahteraan dari wilayah operasinya, khususnya program CSR PT Kideco 

bidang pendidikan sangat menarik untuk di teliti dikarenakan kondisi pendidikan 

yang ada di Kecamatan Batu Sopang tersebut masih sangat membutuhkan bantuan 

dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang ada di desa tersebut. 

                                                 
8
 Paser CSR award, 2015. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui 

kegiatan pelatihan kepala sekolah, guru dan siswa. PT Kideco Jaya Agung 
9
 BPS Kab. Paser, 2013 
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Nama program CSR PT Kideco bidang pendidikan adalah “Peningkatan dan 

pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan pelatihan kepala 

sekolah, guru dan siswa”. Sesuai dengan visi dan misi CSR PT Kideco 

menetapkan empat kecamatan adalah sebagai wilayah dampingan program 

community development untuk menciptakan peningkatan SDM bagi para kepala 

sekolah, guru dan siswa melalui program pelatihan.
10

 

Berikut ini adalah perkembangan kondisi pendidikan setelah adanya 

program CSR PT. Kideco Jaya Agung di Kabupaten Paser. 

1. Tahun 2003-2008 

Banyaknya sekolah tingkat SD dan SLTA di Kabupaten Pasir pada tahun 

2003 mengalami penurunan. Sedang jumlah SLTP mengalami kenaikan. Hal ini 

dapat dilihat bahwa jumlah SD/MI di Kabupaten Pasir tahun 2002 sebanyak 246 

buah, dan pada tahun 2003 tinggal 223 SD Negeri, 10 SD Swasta dan Madrasah 

Ibtidaiyah sebanyak 7 buah. Penurunan jumlah sekolah dasar ini tidak berdampak 

pada penurunan jumlah murid maupun guru. Sedangkan jumlah SLTA/MA di 

Kabupaten Pasir tahun 2003 adalah 26 buah. Secara keseluruhan jumlah murid 

SLTA/MA pada tahun 2003 sebanyak 5.144 orang dengan jumlah tenaga pengajar 

sebanyak 455orang guru. Dengan demikian rasio murid guru pada tingkat 

SLTA/MA adalah 11.
11

 

Sedangkan jumlah Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2004 mengalami 

penurunan sebesar 9,44% dibanding tahun 2003. Jumlah SLTP/MTS pada tahun 

2004 sebanyak 42 buah dengan jumlah murid sebanyak 727 orang sehingga rata-

                                                 
10

 Paser CSR award, 2015. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui 

kegiatan pelatihan kepala sekolah, guru dan siswa. PT Kideco Jaya Agung 
11

 Kabupaten Paser Dalam Angka, 2003 



 

 

49 

 

rata banyaknya murid tiap guru sebanyak 13 orang.  Sedangkan banyaknya 

SLTA/MA sebanyak 24 sekolah. Rata-rata banyaknya murid SLTA/MA tiap guru 

sebanyak 12 murid. Pada tahun 2004 di Kabupaten Pasir terdapat 3 buah 

perguruan tinggi swasta, yaitu AKUBANK Widyapraja, STIPER 

Muhammadiyah, dan STIT Ibnu Rusyd dengan mahasiswa sebanyak 406 orang.
12

 

Pada tahun 2005 mengalami peningkatan dibanding tahun 2004. Pada tahun 

2004/2005 setiap guru pada setiap jenjang SD, SLTP, SLTA masing-masing guru 

harus mengawasi 18, 15 dan 11 murid. Sedangkan pada tahun 2005/2006 masing-

masing guru harus mengawasi 17, 16 dan 12 murid. Keadaan ini menunjukkan 

laju pertambahan guru belum seimbang dengan dengan laju pertambahan murid.
13

 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa selama 2003-2008 banyaknya 

sekolah tingkat SD dan SLTA di Kabupaten Pasir pada tahun 2003 mengalami 

penurunan. Sedang jumlah SLTP mengalami kenaikan. Begitu juga banyaknya 

Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 9,44% 

dibanding tahun 2003. Penurunan ini ditandai dengan menurunnya persentase 

penduduk berpendidikan rendah kemudian diikuti dengan meningkatnya 

persentase penduduk pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu 

proporsi penduduk yang berpendidikan rendah tersebut secara berangsur akan 

turun sejalan dengan peralihan generasi dan perluasan kesempatan melanjutkan 

sekolah. Namun dalam upaya peningkatan tingkat pendidikan penduduk, 

ketersediaan sarana dan tenaga pengajar yang memadai sesuai dengan potensi 

jumlah penduduk usia sekolah. 

                                                 
12

 Ibid 
13

 Kabupaten Paser Dalam Angka, 2005 
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2. Tahun 2008-2010 

Sampai dengan tahun 2008, jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Paser 

ada sebanyak; untuk sekolah dasar ada sebanyak 214, SLTP sebanyak 40, SLTA 

sebanyak 18, dan PT sebanyak 3 unit. Pada tahun ajaran 2009 jumlah sekolah 

yang ada di Kabupaten Paser berdasarkan jenjang pendidik adalah SD 225 unit, 

SLTP 68 unit, SLTA 32 unit dan PT 3 unit.
14

. 

Peningkatan jumlah sekolah ini ternyata tidak diiringi dengan peningkatan 

jumlah guru dan murid terutama pada jenjang pendidikan SD. Pada tahun ajaran 

2010 jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Paser berdasarkan jenjang pendidik 

adalah SD 225 unit, SLTP 69 unit, SLTA 34 unit dan PT 3 unit.
15

 Selama ini 

standar jumlah siswa 32 siswa per kelas. Hal tersebut berdasar asumsi bahwa 

dengan semakin sedikit siswa dalam satu rombongan belajar,  maka semakin 

efektif siswa belajar dan guru mengajar. Namun demikian asumsi ini tidak 

didasari riset. Keputusan ditetapkan berdasarkan asumsi dan pertimbangan  guru 

semakin membagi perhatian yang besar terhadap perkembangan belajar. 

3. Tahun 2010-2015 

Pada tahun ajaran 2011 jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Paser 

berdasarkan jenjang pendidik adalah SD 225 unit, SLTP 72 unit, SLTA 36 unit 

dan PT 3 unit. Pada tahun ajaran 2012 jumlah sekolah yang ada di Kabupaten 

Paser berdasarkan jenjang pendidik adalah SD 225 unit, SLTP 75 unit, SLTA 36 

                                                 
14

 Kabupaten Paser Dalam Angka, 2009 
15

 Kabupaten Paser Dalam Angka, 2010 
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unit dan PT 3 unit.
16

 Peningkatan jumlah sekolah ini ternyata tidak diiringi dengan 

peningkatan jumlah guru dan murid terutama pada jenjang pendidikan SD. Pada 

tahun ajaran 2013 jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Paser berdasarkan 

jenjang pendidik adalah SD 227 unit, SLTP 77 unit, SLTA 38 unit dan PT 4 

unit.
17

 

Setelah dilakukan pengkajian di Kabupaten Paser terkait dengan menurunya 

jumlah guru dan murid ternyata faktor penyebab ada dua faktor yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal tersebut antara lain posisi 

strategis sekolah, fasilitas sarana yang dimiliki sekolah, promosi yang dilakukan 

sekolah dan hasil akreditasi sekolah tersebut. untuk faktor eksternal meliputi 

renovasi sekolah negeri yang berdekatan dengan sekolah swasta, pendirian 

sekolah negeri baru yang letaknya cukup strategis, adanya kebijakan sekolah 

gratis dan kehadiran sekolah baru yang lebih kompeten. Kondisi ini jelas sangat 

disayangkan semua pihak. Sekolah negeri adalah sekolah yang dimiliki negara 

sehingga semua fasilitas dicukupi negara. Di sekolah negeri, hampir semua guru 

berstatus PNS, gedung disediakan pemerintah, dan fasilitas cukup memadai 

namun justru tidak diiringi dengan peningkatan jumlah guru dan murid.  

2.2.1 Peran Pemerintah Daerah Kab. Paser dalam Peningkatan Pendidikan 

Pada bidang pendidikan, terus diupayakan pada pemerataan pendidikan 

untuk mendorong tercapainya penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 

sembilan tahun yang merata dan bermutu, dengan mengoptimalkan biaya 

pendidikan /program sekolah gratis tingkat dasar dan menengah, bantuan 

                                                 
16

 Kabupaten Paser Dalam Angka, 2012 
17

 Kabupaten Paser Dalam Angka, 2013 
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beasiswa yang terbatas bagi pelajar berprestasi dan kurang mampu. Sedangkan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan dilaksanakan dengan meningkatkan 

ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik secara merata diseluruh wilayah 

Kabupaten Paser, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak.
18

 

Oleh karena itu pendidikan memiliki peranan penting dalam pembangunan 

suatu daerah. Keberhasilan pembangunan banyak ditentukan oleh kualitas sumber 

daya manusianya dan kualitas ini ditentukan antara lain oleh pendidikan yang 

pada hakekatnya merupakan usaha sadar manusia untuk mengembangkan 

kepribadian dan meningkatkan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan 

berlangsung seumur hidup. Usaha ini sudah tentu merupakan tanggung jawab 

keluarga, masyarakat dan pemerintah. 

Dalam Bidang Pendidikan, pemerintah daerah telah berhasil menghadirkan 

sarana PAUD di 145 desa/kelurahan. Pembangunan baru dan rehab gedung 

sekolah mulai dari tingkat PAUD sampai dengan tingkat SLTA juga terus 

dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi sekolah-sekolah yang tidak layak 

untuk proses belajar mengajar. Pada tahun ajaran ini pemerintah daerah melalui 

Dinas Pendidikan telah membuka beberapa Unit Sekolah Baru (USB) terutama 

untuk tingkat SLTA untuk memastikan bahwa tidak ada lagi anak-anak Paser 

yang kesulitan mengakses pendidikan sampai ke tingkat SLTA. Secara simultan, 

upaya melengkapi sarana pembelajaran di sekolah juga menjadi perhatian. Untuk 

memastikan semua anak Paser mempunyai akses yang sama untuk menuntut ilmu 
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sampai ke jenjang SLTA, pemerintah daerah juga memberikan BOS Kabupaten 

untuk mendukung BOS pusat dan BOS Provinsi.  

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non 

personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud 

pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya 

operasional non personal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa 

kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Tujuan 

umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan 

pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Sasaran 

program BOS adalah semua siswa (peserta didik) dijenjang Sekolah Dasar 

(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP)/MadrasahTsyanawiyah (MTs), termasuk Sekolah MenengahTerbuka 

(SMPT) dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri(PKBM) yang diselenggarakan oleh 

masyarakat,baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi diIndonesia.
19

 

Selain itu pemerintah daerah juga mengucurkan beasiswa bagi masyarakat 

miskin dan beasiswa prestasi. Di level Perguruan Tinggi, pencapain yang cukup 

menggembirakan adalah ditetapkannya Kabupaten Paser sebagai salah satu dari 

27 Kabupaten/Kota penerima Akademi Komunitas dari Kementerian Pendidikan 

dan kebudayaan. Saat ini proses perubahan Akademi Komunitas Paser menjadi 

Perguruan Tinggi Negeri sedang dilakukan. Demikian pula untuk upaya untuk 

membangun Politeknik di Kabupaten Paser. Diharakan bahwa tahun ini izin 

operasional Politeknik Paser sudah bisa dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 
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Pendidikan Tinggi (DIKTI) Kemendikbud, seiring dengan rencana pencabutan 

moratorium pendirian Perguruan Tinggi pada bulan Agustus 2014.  

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas dan tingkat pendidikan 

masyarakat Kabupaten Paser serta untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan, 

dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah daerah telah mengirimkan tidak 

kurang dari 1200 putra-putri terbaik Paser untuk menempuh pendidikan ke level 

sarjana di beberapa perguruan tinggi di pulau Jawa dan Sulawesi. Sebagian besar 

telah kembali ke daerah dan telah mendapat penugasan untuk mengisi kekosongan 

tenaga guru di desa-desa. Sebagian yang lain dalam tahun ini diharapkan sudah 

menyelesaikan pendidikannya dan dapat kembali ke daerah untuk menutup 

kekurangan tenaga pendidikan. Dengan demikian prioritas pemerintah adalah 

meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru serta melengkapi sarana dan 

prasarana belajar mengajar. Meningkatkan pemerataan dan perluasan pendidikan 

serta mendorong partisipasi masyarakat. Meningkatkan kapasitas perpustakaan 

sebagai upaya menarik minat baca masyarakat. 

2.2.2 Kendala Pemerintah Daerah Kab. Paser dalam PeningkatanPendidikan 

Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, pendidikan merupakan elemen 

penting perencanaan agar individu atau masyarakat mampu meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasannya. Dengan dasar 

pendidikan yang kuat, individu atau masyarakat diharapkan mampu meningkatkan 

partisipasinya dalam pembangunan dan mampu memberdayakan diri dalam 

berbagai aspek kehidupan, sehingga dapat hidup sejahtera. 
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Sayangnya, dari data terakhir atau tepatnya pada tahun 2014, penduduk 

Kabupaten Paser umur 10 tahun ke atas, paling besar adalah masyarakat yang 

berpendidikan SD, SMP dan SMA, yakni sebesar 32,83%. Adapaun masyarakat 

dengan pendidikan diploma atau sarjana, masih merupakan kelompok masyarakat 

yang mempunyai jumlah paling sedikit, yakni hanya 5,70%. Dengan realitas ini, 

berarti pemerintah daerah masih perlu memprioritaskan aspek pendidikan.
20

 

Apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Timur, kondisi 

pendidikan di Kabupaten Paser masih tertinggal. Misalnya Rata-rata lama 

sekolah, dari sepuluh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, Kabupaten Paser 

menempati urutan nomor dua dari bawah (satu tingkat diatas Kabupaten Penajam 

Paser Utara). Tahun 2013, rata-rata lama sekolah di Kalimantan Timur sebesar 9, 

39 tahun, sedangkan di Kabupaten Paser hanya mencapai 8, 35 tahun. Hal ini juga 

sama terjadi pada capaian angka melek huruf yang capaiannya dibawah angka 

provinsi yakni 97, 13 % di Kabupaten Paser dan 97,95 % di Kalimantan Timur. 

Jika dibandingan kondisi pendidikan di Kabupaten Kutai Timur masalah 

kemajuan pendidikan sangat diprioritaskan. Banyak kebijakan dan langkah 

strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan penjaminan mutu pendidikan. 

Langkah tersebut antara lain dengan melaksanakan implementasi kurikulum 2013 

secara menyeluruh dan bertahap disetiap jenjang pendidikan. Dalam rangka 

implementasi kurikulum tersebut dibarengi dengan langkah percepatan Akreditasi 

sekolah dan peningkatan predikat akreditasi yang merupakan peningkatan mutu 
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sekolah dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang meliputi 8 standar 

pendidikan yakni standar isi, standar kelulusan, standar proses, standar tenaga 

pendidik dan kependidikan, standar sapras, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan dan standar penilaian. Dinas Pendidikan juga mengalokasikan 

anggaran yang memadai dalam pembinaan kegiatan kesiswaan dan 

ekstrakurikuler sebagai upaya pembentukan sikap dan karakter peserta didik.
21

 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, melalui 

Sekolah-Sekolah binaannya baik itu Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), 

Pendidikan Dasar dan Menengah selalu berperan aktif dalam ajang kompetisi. 

Kompetisi itu antara lain tenaga pendidik, pengawas dan peserta didik ajang 

kompetisi tersebut antara lain, pemilihan guru, Kepala Sekolah dan Pengawas, 

Olimpiade Sains Nasional (OSN), Lomba Ketrampilan Siswa (LKS), Festifal 

Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 

(O2SN) dan even-even lomba lainnya. Dari beberapa lomba yang diikuti oleh 

pengawas, guru dan peserta didik pada tahun 2016 sampai bulan Mei 2016 ini, 

telah menoreh beberapa prestasi hingga mewakili Kabupaten Kutai Timur, 

Provinsi Kalimantan Timur ditingkat Nasional. 

Selama ini rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Paser adalah 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya biaya, kurangnya motivasi 

dan kurangnya kualitas SDM dalam pendidikan. Dengan demikian PT. Kideco 

Jaya Agung membantu mereka melalui Program CSR, yaitu program beasiswa, 
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Program Pelatihan Keterampilan Kerja dalam Bidang Pendidikan dan Program 

Pembangunan SDM dalam Bidang Pendidikan. 

2.3 Pertimbangan adanya Program CSR PT. Kideco Jaya Agung  

Salah satu daerah di sektor Pertambangan yaitu di Desa Batu Kajang 

Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser yang mana kawasan ini merupakan 

salah satu wilayah yang kaya akan sumber daya alam terutama batu bara. 

Meskipun daerah ini kaya, akan tetapi kondisi masyarakatnya belum sepenuhnya 

sejahtera. Begitu pula infrastruktur seperti akses jalan yang belum sepenuhnya 

baik dan terhubungkan antar Desa maupun Kabupaten. Sebagian besar 

penduduknya menggantungkan hidupnya dibidang agraris, baik sektor pertanian, 

perkebunan, perikanan dan peternakan, yang dimana sektor–sektor perekonomian 

semacam itu perlu mendapatkan perhatian baik itu berupa bantuan modal usaha, 

pembinaan / penyuluhan maupun pembangunan infrastruktur penunjang seperti 

jalan dan fasilitas umum lainnya dan tidak hanya oleh pemerintahan tetapi juga 

oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. 

Sebelum adanya program CSR PT. Kideco Jaya Agung, mata pencaharian 

penduduk sebagian besar adalah petani berladang. Hanya sebagian kecil saja yang 

memiliki mata pencaharian sebagai swasta atau pegawai negeri. Hal ini 

dikarenakan kegiatan berladang merupakan kegiatan utama untuk memenuhi 

kebutuhan hidup mereka dan sudah menjadi budaya yang sulit untuk ditinggalkan. 

Masyarakat disekitar PT. Kideco Jaya Agung adalah petani hanya beberapa orang 

yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan dan bekerja di desa lain. 

Pendapatan lain diperoleh dari penjualan buah, binatang buruan, madu dan gaharu 
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walaupun kini sudah sangat jarang yang mendapatkan gaharu. Sumber pendapatan 

lain adalah emas yang didapat dengan mendulang secara tradisional, namun 

pendulangan emas jarang dilakukan kecuali saat musim kemarau. 

Fasilitas publik yang ada di sekitar PT. Kideco Jaya Agung adalah sebuah 

SD Negeri dan sebuah Masjid. Terdapat tiga guru yang mengajar kelas 1 sampai 

kelas 6 SD. Untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, warga harus 

menyekolahkan anaknya di kota terdekat. Tidak ada bangunan Puskesmas yang 

tersedia di sekitar PT. Kideco Jaya Agung ini, namun terdapat Puskesmas keliling 

yang biasanya datang sebulan sekali. Fasilitas lain yang tersedia adalah tempat 

penggilingan padi yang dioperasikan setiap hari sabtu dan minggu. Kemudian 

dibangun sebuah kantor desa dan rumah dinas yang akan dipergunakan untuk 

menjamu tamu dari luar desa.
22

 

Sebelum adanya program CSR PT. Kideco Jaya Agung, tidak tersedia 

listrik kecuali yang berasal dari generator pribadi dan generator yang dimiliki oleh 

desa. Jaringan kabel listrik telah disambungkan ke rumah-rumah warga, dan 

warga yang ingin mendapatkan sambungan listrik namun tidak memiliki generator 

pribadi harus membayar seharga satu liter solar yaitu sekitar tujuh ribu rupiah 

permalam. Tidak semua warga mampu membayar untuk sambungan listrik tiap 

malam sehingga tidak semua rumah menyalakan lampu pada malam hari. 

Umumnya penduduk akan berkumpul di rumah warga lain yang memiliki TV dan 

parabola. Tontonan favorit adalah sinetron dan tayangan sepakbola yang 

ditayangkan oleh stasiun televisi. 
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Karena mata pencaharian utama penduduk desa adalah petani berladang. 

Setiap KK memiliki sekitar 1-2 ha ladang yang ditanami dengan padi untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Pendapatan lain dari pengumpulan 

hasil hutan non kayu seperti buah, madu dan binatang buruan. Dengan hadirnya 

program CSR Kideco mampu meningkatkan kesejahteraan di wilayah operasinya. 

Sesuai dengan visi dan misi CSR Kideco menetapkan empat kecamatan adalah 

sebagai wilayah dampingan program community development.
23
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 Paser CSR award, 2015. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui 

kegiatan pelatihan kepala sekolah, guru dan siswa. PT Kideco Jaya Agung 


