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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

A. Gambaran Umum Kota Tarakan 

Kota Tarakan adalah salah satu wilayah perkotaan yang secara 

admnistrasi dan wilayah berada pada provinsi di Kalimantan Utara. Kota 

Tarakan merupakankota terbesar di Kalimantan Utara, serta merupakan 

kotaterkaya ke 17di Indonesia. Kota Tarakan wilayahnya mencapai 

250,80 km² dan memiliki penduduk sekitar 239.787 jiwa. Kota Tarakan 

dikenaljuga dengan sebutan Bumi Paguntaka, wilayah yang berpiah 

dengan pulau Kalimantan Utara menjadikan kota tarakan memiliki 

wilayah pulau sendiri. Kota tarakan memiliki semboyan yakni Tarakan 

Kota "BAIS"(Bersih, Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera). 

1. Sekilas Sejarah Kota Tarakan 

Nama tarakan jika dilihat dari legenda rakyat setempat yang 

asalnya berawal dengan bahasa tidung, yaitu Tarak yang artinya 

betemu dan kata ngakan yang artinya makan, jika diartikan lebih 

mendalam bahwa Tarakan merupakan “tempat istirahat nelayan untuk 

makan, dan juga melakukan penukaran hasil dari melaut dengan 

nelayan yang lain. Disisi lain Tarakan menjadi tempat bertemunya 

antara sungai kayan dan sungai sesayap Malinau. 

Berdasarkan arsip sejarah yang telah ada di tahun 1986 sebuah 

perusahaanyang beregrakdi bidang perminyakan atau lebih dikenal 
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dengan BPM (Bataavishe Petroleum Maatchapij) menemukan 

adanyakekayaan alam yang tersimpan di pulau Tarakan, kekayaan 

tersebut merupakan sumber minyak yang berlimpah. Seiring dengan 

mulainya pengambilan minyak yang tak terbatas maka banyak pula 

tenaga-tenaga yang didatangkan dari Jawa. Di taun 1923 disaat 

kolonial pada zaman Hindia dan Belanda maka dibutuhkan seseorang 

dalam melakukan kegiatan untuk mengelola pulauini dengan lima 

wilayah, kelima wilayah tersebut yakni wilayah Tanjung Selor,ada 

juga wilayah Tarakan, wilayah Malinau, dan wilayah Kayan serta 

wilayah Berau.akan tetapi setelah kemerdekaan Indonesia I 

proklamasikan, pemerintah merubah status kawedanan pulau Tarakan 

menjadi KecamatanTarakan hal ini sesuai dengan surat yang 

dikeluarkan pemerintah Keppres RI No. 22 Tahun 1963. 

Kota Tarakan menjadi terkenal oleh masyarakat sebagai Pearl 

Harbornya Indonesia jika ditinjau secara real maka pada waktu Jepang 

menyuruh pasukan pertama untuk ke pulau Tarakan hanya untuk 

menguasainya sehingga pulau Tarakan dikuasai oleh Jepang selama 

3.5 tahun lamanya.waktu terjadi perang dunia yang ke dua, maka 

pasukan dari Jepang ataupun pasukan dari sekutuh terus bergantian 

meguasai pulau Tarakan, hal guna bisa menyimpan sumber-sumber 

ataupun bahan bakar yang digunakan pada saat waktu peperangan 

nanti. 

Disi lain jika dilihat dari Geografis maka pulau Tarakan terletak 

sangat strategis, karena bisa menjadi pusat dari tempat Industri di 
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wilayah Kalimantan Timur bagian utara.ndengan demikian maka 

pemerintah Indonesia memberikan status baru menjadi Kota 

Administratif yang telah dikeluarkannya PP No47 pada tahun 1981 

Status Kota Administratif kembali ditingkatkan menjadi 

Kotamadya berdasarkan Undang-Undang RI No.29 Tahun 1997 yang 

peresmiannya dilakukan langsung oleh Menteri dalam Negeri pada 

tanggal 15 Desember 1997, sekaligus menandai tanggal tersebut 

sebagai Hari Jadi Kota Tarakan. 

Namu kota Tarakan saat ini telah beralih dengan status di bawah 

Provinsi Kalimantan Utara dan secara resmi telah berpisah dari daerah 

induk Provinsi Kalimantan Timur, sehingga pemekaran wilayah 

Kalimantan Utara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tentang 

Pemerintahan Daerah. 

2. Geografi dan Iklim. 

Secara geografis wilayah Kota Tarakan berada antara 117°34’-

117°38’ Bujur Timur  dan 3°19’-3°20’   Lintang Utara. Dengan adanya 

pemekaran wilayah sesuai dengan Perda Kota Tarakan Nomor 23 

Tahun 1999, maka Kota Tarakan yang sebelumnya terdiri dari 3 

Kecamatan, dimekarkan menjadi 4 Kecamatan dan 20 Kelurahan.  

Kota Tarakan memiliki luas wilayah 657,33 km2 dan 38,2% dari 

setiapwilayah yakni daratan kemudian lautan. Batas Kota Tarakan 

adalah : 
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a. Bagian utara batas dengan pantai di Kecamatan Pulau Bunyu yang 

merupakan bagian Kabupaten Bulungan 

b. Bagian selatan batsanya dengan pantai di Kecamatan Tanjung 

Palas, Kabupaten Bulungan. 

c. Bagian timur batasnya dengan pulau Bunyu Kabupaten Bulungan 

serta laut Sulawesi 

d. Untukbagian barat batas dengan pantai Kecamatan Sesayap, 

Kabupaten Bulungan. 

Tabel 3.1. Luas Wilayah Kota Tarakan Menurut Kecamatan 

No Kecamatan 
Luas Wilayah (m2) Total 

Daratan Lautan  

1 Tarakan Timur 58,01 299,69 357,70 

2 Tarakan Tengah 55,54 28,46 84,00 

3 Tarakan Barat 27,89 18,46 46,35 

4 Tarakan Utara 109,36 59,92 169,28 

Jumlah 250,80 406,53 657,33 

Sumber : Kantor Pertahanan Kota Tarakan 

Ketinggian Kota Tarakan didominasi kelas ketinggian >25-100 

m dengan luas 13.092 Ha (52,20%) yang terdapat di bagian tengah 

pulau. Luas ketinggian dengan luasan terkecil adalah adalah kelas 

ketinggian >100-110 m yang tersebar di bagian dorsal pulau berupa 

perbukitan di bagian tengah dan dan utara dengan luas 111 Ha 

(0,44%). Selain itu terdapat pula kelas ketinggian 0-7 m seluas 2.937 

Ha (11,71%) yang berada pada daerah pengaruh rawa pasang surut, 

dan kelas ketinggian >7-25 m seluas 8.980 Ha (35,65%) di daerah 
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dataran pantai. Kedua kelas ketinggian ini tersebar mulai dari garis 

pantai hingga ke bagian tengah pulau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Peta Kota Tarakan 

Sumber : http://peta-kota.blogspot.com/2017/02/peta-kota-

tarakan.html 

 

3. Visi Misi Kota Tarakan. 

VISI : Mewujudkan Tarakan sebagai kota perdagangan, jasa, industri, 

perikanan dan pariwisata; didukung oleh sumber daya manusia serta 

infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan. 

MISI : 

1. Melaksanakan pengembangan dan pembangunan kawasan 

perdagangan, industry, perikanan dan pariwisata. 

2. Meningkatkan dan mengembang kualitas sumberdaya manusia. 

3. Melaksanakan peningkatan, pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur. 
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4. Melaksanakan pengembangan dan pembangunan lingkungan 

hidup. 

B. Kondisi Politik Kota Tarakan 

System kerja di pemerintah Kota Tarakan dikepalai wali kota dan 

juga wakil wali yang merupakandipilih pada saat pemilu oleh warga 

setempat yang dipilih pada pemilihan kepala daerah kota Tarakan yang 

diadakan selama satu periode. Maka wali kota Tarakan mengatur 

koordinasi wilayah kecamatan yang dipinpin oleh camat dalam setiap 

wilayah kecamatan. Yanag mana kepala kecamatan ataupun 

kepaladesa/keluarahan di Kota Tarakan ialah sebagai pegawai negeri 

sipil di Kota Tarakan. Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tarakan 

secara langsung dimulai pada Tahun 1999 dengan bagian wilayah dari 

Provinsi Kalimantan Timur. Namun pada tahun 2012 Kota Tarakan 

menjadi bagian dari pemekaran wilayah provinsi baru yakni provinsi 

Kalimantan Utara. Maka hal ini sangat berpengaruh untuk 

pembangunan daerah Kota Tarakan. 

Pengembangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

Tarakan menjadikan Tarakan kota yang sangat pesat di berbagai 

bidang pelayanan public. Seperti pada bidang pelayanan umum, atau 

bidang kesehatan dan juga pendidikan serta ketertiban dan kemanan. 

Bidang ekonomi, serta pariwisata dan budaya menjadi pembangunan 

yang terus meningkat dikalangan wisatawan serta fasilitas dan sarana 

prasaran yang lain. 
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Kondisi politik di Kota Tarakan masih kuat dengan adanya money 

politics dengan memanfaatkan uang sebagai alat dalam bermain 

politik. Tak heran jika ditemukan adanya mahar sebagai landasan 

untuk menang menjadi pemimpin di Kota Tarakan, kurangnya sanksi 

tegas yang bermain curang dalam politik di Kota Tarakan, menjadikan 

masyarakat serta orang-orang elit yang berkepentingan semakin 

menikmati money politics menjadi budaya yang terus dipakai. 

1. Jumlah Penduduk dan Pekerjaan Penduduk 

 

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kota Tarakan, 2010-2014 

Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah 

2010 102.700 93.300 196.000 

2011 106.800 97.100 203.900 

2012 111.100 101.000 212.100 

2013 115.300 104.900 220.200 

2014 119.000 108.200 227.200 

Sumber : bps.go.id 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan merupakan lembaga 

yang melakukan pendataan penduduk. Pada tahun 2016 BPS mencatat 

bahwasanya mencapai 244.185 jiwa dan diprediksi bahwa angkat yang 

didapat pada tahun 2016 terusakan mengalami peningkatan yang 

sangat signifikan. Sehingga perlu perhatian dari berbagai pihak, karena 

usia produktif mencapai 165.725jiwa.1 

                                                             
1 http://kaltara.prokal.co/read/news/11970-penduduk-tarakan-244185-jiwa-lebih 
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Imam Sudarmadji sebaga kepala BPS Kota Tarakan 

bahwasanya tenaga kerja pada sector perdagangan seperti rumah 

makan bisa mencapai 29,78 %. Setelah itu ada jasa kemasyarakatan 

sosial mencapai 22.40 % dan industry sebanyak14.85%. yang terakhir 

yakni sector listrik, gas, dan air yang mencapai 1,07 % 

Di Kota Tarakan pekerjaan penduduk menjadi status yang baik, 

namum pekerja di Kota Tarakan pada tahun 2017 bisa mencapai 

62,34% yang statusnya buruh ada juga sebagai pegawai dan karyawan. 

Untuk 15.30% berstatus sebagai pengusaha sendiri.2 

C. Gambaran Umum Partai Hanura 

1. Sejarah Partai HANURA 

Partai Hanura berdiri pada tgl. 13 nov 2006 yang didirikan oleh 

Jend.TNI (purn) H. Witanto bersama beberapa tokoh nasional dari 

berbagai kalangan baik darr tokoh pilitik, cendekiawan,  praktisi 

pendidikan maupun praktisi hukum, pengusaha hingga purnawirawan 

TNI maupun Polri. 

Pada tgl. 21 des. 2006 Partai Hanura dideklarasikan menjadi salah 

satu Partai Politik di Indonesia, dimana beberapa tokoh yang hadir 

dalam deklarasi tersebut yaitu : 

a. Jend. TNI (purn) H.Wiranto, 

b. SH,Yus Usman Sumanegara 

c. Dr. Fuad Bawazier 

                                                             
2 http://kaltara.prokal.co/read/news/21843-6234-persen-penduduk-berstatus-karyawan.html 
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d. Dr. Tuty Alawaiyah, AS 

e. Jend.TNI (purn) Facrul Razi 

f. Laksamana TNI (purn) Bernard Kent Zondakh 

g. Prof. Dr.Achmad Sutarmadi 

h. Prof Dr. Max Wullur 

i. Prof.Dr.Azzam Sam Yasin 

j. Jend.TNI (purn) Subagyo Hadi Siswoyo 

k. Jend.Pol (purn) Chaeruddin Ismail 

l. Samuel Koto 

m. Letjend. TNI (purn) Suaidi Marasabessy 

n. Marsdya.TNI (purn) Budhy Santoso 

o. Djafar Badjeber 

p. Letjend. TNI (purn) Ary Mardjono 

q. Elza Syarif 

r. Nicolaus Daryanto 

s. Anwar Fuadi 

t. Dr.Teguh Samudra 

2. Visi dan Misi 

Visi : terwujudnya bangsa indonesia yang bersatu, berdaulat, adil 

& makmur 

Misi : 

1. mewujudkan pemerintahan yang bersih & berwibawa 

melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, 

transparan & akuntabel dengan senantiasa berdasar pada 
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pancasila dan UUD negara kesatuan republik indonesia 

1945. 

2. melahirkan pemimpin yang bertqwa, jujur, berani, tegas & 

berkemampuan dalam menjalankan tugas dengan 

senantiasa mengedepankan hati nurani. 

3. menegakkan hak & kewajiban asasi manusia & supremasi 

hukum yang sesuai pancasila dan UUD negara republik 

indonesia 1945 untuk mewujudkan keadilan & kepastian 

hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa dan 

negara. 

4. membangun sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, 

sehat, cerdas, terampil & berwawasan nasional.  

5. memberikan kesempatan yang sama & seluas luasnya 

kepada kaum perempuan & pemuda pada posisi strategis 

untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa. 

6. membangun sistim perekonomian nasional yang 

berkeadilan, berwawasan lingkungan & berorientasi pada 

penguatan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan & 

mengembangkan sumber daya alam secara tepat guna & 

berdaya guna serta membuka kesempatan berusaha & 

lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan 

pendapatan & kesejahteraan rakyat. 

7. memberantas kkn secara total dalam rangka mewujudkan 

indonesia yang maju mandiri & bermartabat  
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8. mengembangkan otda untuk lebih memacu perrcepatan & 

pemerataan pembangunan diseluruh tanah air guna 

memperkokoh NKRI 

3. Program Partai Hanura 

Umum : 

a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam pembukaan UUD negara republik indoneaia 

1945. 

b. menjaga & memelihara keutuhan NKRI 

c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila 

dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dlm NKRI. 

d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia.  

Khusus : 

a. meningkatkan partisipasi politik anggota & masyarakat dalam 

rangka penyelenggaraan kegitan politik & pemerintahan 

b. memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan 

bermasyarakat,  berbangsa & bernegara 

c. Tujuan tersebut diatas diwujudkan secara konstitusional. 

4. Tugas Pokok & Fungsi 

Tugas Pokok : 

Partai Hanura membangun organisasi yang solid & 

merakyat disemua tingkatan,  melakukan rekruitmen & kaderisasi 

serta upaya-upaya taktis & strategis guna memenangkan pileg, 
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pilpres/wapres & pilkada/wakil kepala daerah dalam rangka 

meningkatkan kualitas & kuantitas pemimpin yang memiliki 

integritas, kompetensi dan terutama berhati nurani. 

Fungsi : 

1. Sarana pendidikan politik bagi anggota & masyarakat luas agar 

menjadi warga negara republik indonesia yang sadar akan hak 

& kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa & 

bernegara. 

2. sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan & 

kesatuan bangsa utuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat  

3. penyerap, penghimpun & penyalur aspirasi politik masyarakat 

secara konstitusional dalam merumuskan & menetapkan 

kebijakan negara. 

4. wadah utuk mengembangkan partisipasi politik rakyat. 

5. wadah utuk rekruitmen kader dalam proses pengisian jabatan 

politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan 

kesetaraan dan keadilan gender.  

5.Keanggotaan dan Kader 

Keanggotaan : 

1. Setiap WNRI dapat menjadi anggota partai dengan memenuhi 

ketentuan yang diatur dalam AD/ART 

2. Keanggotaan terdiri dari : 

a. Anggota 

b. anggota kehormatan 
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3. Keanggotaan partai beraifat terbuka, sukarela, bebas & tdk 

diskriminatif serta menyetujui AD/ART 

Kader : 

Adalah anggota yang telah mengikuti pendidikan pelatihan 

dan/atau telah membuktikan partisipasi aktif dalam membangun 

kehidupan partai. 

Tabel 3.3 Struktur Organisasi 

1. Struktur Organisasi 

Jabatan Tugas Pokok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua 

Umum 

Menjadi kepala untuk memimpin organisasi supaya bisa 

teapt sasaran 

Mengepalai sebagai ketua rapat yang diselenggarakan 

oleh organisasi yang dikepalai. 

Membimbing bawahan dalam kerja di organisasi, supaya 

bisa berjalan secara umum 

Mengawasi kerjanya organisasi supaya bisa dikendalikan 

dan dievaluasi nantnya. 

Menyampaikan laporan tahunan baik kepada inter 

organisasi maupunkepada pelindung dan Pembina 

Menyetujui surat-surat yang masuk ataupun keluar.  

Mengarakan setiap pengurus danjuga anggotasupaya bisa 

dikoordinasi secara baik. 

Memasukkan dan menyetujui pengurus organisasi 

ataupun perpanjangan anggota  dalam kerja yang 

berhubungan dengan organisasi 

Berdasarkan pertimbangan dari ½ jumlah pengurus dapat 

memberhentikan pengurus di bawahnya atas dasar 

pertimbangan indisipliner dan pertimbangan yang lain 

dapat menyebabkan tidak produktifnya pengurus yang 

bersangkuta 

Bisa meminta ganti kepada bawahan dalam hal pekerjaan 

jika berhalangan dalam melaksanakan pekerjaan yang 
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berangkutan. 

 

Jabatan Tugas Pokok 

 

 

Wakil Ketua 

Mengawasi dan melihat  kegiatan yang dilakukan oleh 

divisi-divisi dan kantor cabang 

Membagi urusan kebijakan di dalam bidang 

pengurusan 

Melihat seluruh pekerjaan yang dilaksanakan dalam 

program-program organisasi. 

 

 

 

Sekretaris 

Menegnadalikan sistem administrasi organisasi 

Memberikan arahan kepada seluruh administrasi baik 

itu pengurusorganisasimaupun dalam kegiatan 

pelaksana kepanitiaan. 

Bertanggung jawab pada surat-surat yang masuk 

maupun yang keluar. 

Merahasiakan segala urusan organisasi pada orang 

lain.  

Mempunyai tanggung jawab dalam surat-surat 

organisasi 

 

 

 

 

 

Wakil 

Sekretaris 

Mewakili sekretaris utama jika tidak bisa hadir dalam 

bidang pekerjaan 

Melakukan pengawasan pada seluruh aktivitas kerja 

organisasi 

Melakukan risalah pada setiap rapat atau hal lain yang 

berkenaan dengan organisasi 

Melakukan perumusan dang juga pengusulan pada 

data-data yang berkenaan dengan organisasi 

Melakukan pengusulan dalamhal fasilitasi yang 

berkenaan organisasi. 
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Jabatan Tugas Pokok 

 

 

 

 

 

 

 

Bendahara 

Melaksanakan analisis biaya penganggaran bersama 

ketua. 

Menandatangai seluruh perencanaanbiaya yang 

berkaitan dengan anggaran organisasi 

Merahasiakan keuangan organisasi pada orang lain. 

Melakukan pelaporan keuangandan harus di ketahui 

oleh ketua 

Memberikan laporan keuangan pada seluruh pengurus 

organisasi baik masuk maupun keluar rancangan 

Melaksanakan pmeriksaan antara rancangan anggaran 

biaya dengan pelaksanaan. 

Melakukan pembuatan kegunaan keuangan secara 

umum 

Menandatangain hasil keuangan orgnisasi yang 

dikeluarkan ataupun yang masuk. 

 

 

Wakil 

Bendahara 

Mewakili bendahara apabila berhalangan hadir 

terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengolahan 

kekayaan dan keuangan organisasi 

Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan 

organisasi tentang system pembukuan keuangan 

organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi 

Menyelenggarakan aktifitas pembukuan terhadap 

transaksi pengeluaran dan pemasukaan keuangan 

secara rutin 
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Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang 

Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Tarakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dewan Penasihat Cabang 

Ketua 

Drs. H. Robansyah, M.Si 

Wakil Ketua 

Drs. H. Paidin Markum, M.Si 

Sekretaris 

Dra. Siti Maesyah 

Khusaini, SE Luther Tambing 

Hj. Tipa Usmin Daud Tangke 

Anggota 
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Dewan Pimpinan Cabang 

Ketua 

Yulius Dinandus, ST., MH 

Wakil Ketua 

Ambriansyah, SH 

Wakil Ketua 

Natan Danil Duma, A.Md 

Wakil Ketua 

Fidelis Moa 

Wakil Ketua 

Siswanto 
Wakil Ketua 

H. Hamka, SE 

Wakil Ketua 

Ishak Seru, S.Hut 

Wakil Ketua 

Supriardi Supardi, ST 

Wakil Ketua 

Herman, SH 

Wakil Ketua 

Marta Inggu 

Wakil Ketua 

Jumiati 

Wakil Ketua 

Lioydia Primadonawaty 

Wakil Ketua 

Dapot Sinaga 

Wakil Ketua 

Andy Ibrahim 

Wakil Ketua 

AgustinusRante Padang,ST 

Wakil Ketua 

Firia Wulandarai 

Sekretaris 

Abd. Rahim Beku 

Wakil Sekretaris 

Lusia Hilmi Palentek 

Wakil Sekretaris 

AgnesWiwik Rahayu, S.IP 

Wakil Sekretaris 

Sonny Lolong 

Wakil Sekretaris 

Oktavianus Daniel 

Wakil Sekretaris 

Ir. H. Widodo Dwi S. 

Wakil Sekretaris 

Pileo Tandi Alloh, ST 

Wakil Sekretaris 

Barnas Susanto 

Bendahara 

H. M. Rusli H. Jabba 

Wakil Bendahara 

Hermin Wahid 

Wakil Bendahara 

Saijo Cahyono 

Wakil Bendahara 

Anselmus 

Wakil Bendahara 

Damaris Lalan 

Wakil Bendahara 

Alfrida Tangke 

Wakil Bendahara 

Hj. Munira 
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