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KATA PENGANTAR 

 

Data tentang kondisi sumber daya alam yang di miliki oleh suatu wilayah 

harus selalu di pantau. Baik dari sisi yang sudah di eksploitasi, kandungan 

maupun potensi yang masih ada, termasuk Kalimantan Timur. Sehingga 

dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk memantau kondisi terkini 

dari sumber daya alam yang dimiliki, khususnya di provinsi Kalimantan Timur 

adalah pembuatan “Sistem Informasi Database Sumber Daya Alam di 

Provinsi Kalimantan Timur”. Aplikasi tersebut dapat menampilkan kondisi 

terbaru dari sumber daya alam. Untuk menjalankan aplikasi tersebut juga 

diperlukan instrumen lain yaitu sumber daya manusia yang akan menjadi 

operator dalam pengelolaan. Sehingga Badan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2016 melakukan kegiatan 

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Database Sumber Daya Alam 

Kalimantan Timur, yang salah satu kegiatan utamanya adalah Bimbingan 

Teknis Pengelolaan Data Pada Aplikasi “Sistem Informasi Database Sumber 

Daya Alam di Provinsi Kalimantan Timur”. 

Harapannya dengan dilakukannya kegiatan tersebut semakin memberi 

pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat karena dapat tersaji data-

data terbaru tentang sumber daya alam yang di miliki Kalimantan Timur yang 

dapat diakses melalui aplikasi Sistem Informasi Database Sumber Daya Alam 

di Provinsi Kalimantan Timur. 

                                                                
 
                                                            Samarinda,      Desember 2016 
                                                                               Kepala, 
 
 
 
 Prof. Dr. H. Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd 
                                                                             Pembina Utama 
                                                              NIP. 19600216 198511 1 001 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang 

Sumberdaya alam adalah aset penting bagi pembangunan 

Provinsi Kaltim. Oleh karena itu pemanfaatannya perlu direncanakan 

secara bijaksana agar manfaatnya berkelanjutan. Pemanfaatan 

sumberdaya alam sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan 

daerah Prov. Kaltim. Karena Kaltim merupakan daerah yang kaya 

sumberdaya alam terutama bahan tambang. Dengan demikian dapat 

dimengerti bila setiap gejolak pada setor pertambangan akan 

memberikan pengaruh terhadap PDRB daerah ini. Namun sebenarnya 

Kaltim tidak hanya kaya akan bahan tambang namun sektor lainnya 

seperti perikanan, kehutanan pertanian dsb juga memiliki peran penting 

dalam peningkatan PAD daerah. 

Guna keperluan merencanakan pemanfaatan sumberdaya alam 

secara bijaksana dan berkelanjutan, maka langkah awal yang harus 

dilakukan adalah mengetahui kondisi terkini sumberdaya alam (jumlah, 

kondisi, stastus dan nilai) di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan adanya 

updating kondisi SDA di Kaltim, maka penggunaannya harus 

mempertimbangkan akuntansi sumberdaya alam, dimana penggunaan 

sumberdaya alam terbarukan harus lebih kecil dari pertumbuhan alami, 

sedangkan untuk sumberdaya alam tak terbarukan harus memperhatikan 

umur pakai serta diarahkan mampu mendorong pertumbuhan sumber 

pendapatan baru. 

Balitbangda Prov. Kaltim pada tahun 2015 telah melakukan 

kegiatan pengembangan Pembangunan Sistem Informasi Database 
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Sumber Daya Alam di Provinsi Kalimantan Timur yang bertujuan untuk 

membangun suatu sistem database yang memuat kondisi terkini dari 

potensi sumberdaya alam yang ada di Kaltim. Tidak hanya sumberdaya 

alam tambang, namun juga potensi sumberdaya alam lainnya seperti 

kehutanan, perkebunan, perikanan, kelautan, lingkungan dsb. Dengan 

database ini diharapkan para investor dapat melihat dan tertarik untuk 

berinvestasi di Kalimantan Timur. 

Namun pembangunan database tidak akan bermanfaat secara 

berkelanjutan jika tidak didukung dengan updating data. Untuk itu perlu 

dilakukan pemutakhiran data setiap waktu jika terjadi pergeseran data 

baik penambahan maupun pengurangan data sehingga data potensi 

sumberdaya alam yang dimiliki Kaltim selalu terkini. 

 

1. 2. Maksud Dan Tujuan 

Maksud dari pelaksanaan Pengelolaan database Sumber Daya Alam 

adalah Melakukan pemutakhiran data sumberdaya alam Prov. Kaltim 

oleh seluruh instansi terkait dan pemerintah Kabupaten maupun Kota di 

Prov. Kaltim. 

Tujuan dari pelaksanaan Pengelolaan database Sumber Daya Alam 

adalah : 

1. Menghasilkan database sumberdaya alam terbaru dan dapat 

dipertanggungjawabkan  

2. Memberikan informasi keadaan sumberdaya alam Kaltim terbaru 

kepada masyarakat, investor maupun para stakeholder. 

 

1. 3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pekerjaan dari kegiatan ini antara lain: 
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1. Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah 

2. Pembinaan ke Kab. Berau, Kab. Kutai Timur, Kab. Penajam Paser 

Utara (PPU), Kab. Paser, Kab. Kutai Kartanegara dan Kab. Kutai 

Barat. 

 

1. 4. Target/Sasaran 

Target atau sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Pengelolaan 

database Sumber Daya Alam yaitu: 

1. Database sumberdaya alam yang terkini  

2. Informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan terkait 

kondisi terkini sumberdaya alam di Kaltim 
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BAB. II DASAR TEORI 

 

2. 1.  Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Timur 

  Pemanfaatan sumberdaya alam dimanfaatkan untuk sebesar-

besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan 

kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumber daya 

alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi 

(resource based economy) dan sekaligus sebagai penopang sistem 

kehidupan (life support sistem). Hingga saat ini, sumber daya alam 

sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan 

masih akan diandalkan dalam jangka menengah. Namun di lain pihak, 

kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada pertumbuhan jangka 

pendek telah memicu pola produksi dan konsumsi yang agresif, 

eksploitatif, dan ekspansif sehingga daya dukung dan fungsi lingkungan 

hidupnya semakin menurun, bahkan mengarah pada kondisi yang 

mengkhawatirkan.  

  Pada dasarnya sumberdaya alam dapat digolongkan ke dalam 2 

kategori besar yaitu : 

1. Sumberdaya alam yang dapat diperbarui (renewable resources)  

2. Sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui (non-renewable 

resources).  

  Mengingat kedua kategori sumberdaya tersebut mempunyai 

karakteristik yang berbeda, maka pengelolaannya pun menuntut cara 

yang berbeda pula.  Pengelolaan sumberdaya alam yang tidak dapat 

diperbarui berkaitan dengan cadangan, dalam arti semakin banyak 

dieksploitasi maka lama kelamaan cadangannya akan semakin menipis. 
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Sementara itu untuk sumberdaya yang terbarukan, permasalahan dalam 

pemanfaatannya adalah bagaimana agar kandungan sumberdaya 

tersebut tetap lestari. Pengertian lestari ini kurang lebih adalah tingkat 

produksi sumberdaya tersebut tidak mengalami penurunan, walaupun 

dilakukan ekstraksi setiap tahun. Dalam kaitan ini, tingkat produksi 

sumberdaya ini harus memperhatikan pertumbuhan, kerusakan serta 

penyusutan yang terjadi. Jika ternyata tingkat produksi, ditambah 

kerusakan dan penyusutan, lebih tinggi dibandingkan tingkat 

pertumbuhan, maka jelas sumberdaya tersebut lama kelamaan akan 

habis. Jika tingkat produksi, kerusakan dan penyusutan, sama dengan 

pertumbuhan maka sumberdaya tersebut akan selalu tersedia dalam 

jumlah yang tetap. lnilah konsep dalam pemanfaatan sumberdaya alam 

terbarukan. 

  Lebih jauh lagi, dalam pengelolaan sumberdaya alam terdapat 

beberapa kaidah yang perlu diperhatikan.  

Pertama, sumberdaya alam harus memberikan manfaat bagi 

kesejahteraan masyarakat (social welfare). Masyarakat di sini, dalam 

arti luas, adalah penduduk dalam suatu negara. Tetapi, dalam arti 

sempit, penduduk di sini adalah penduduk yang tinggal di sekitar 

kawasan tempat sumberdaya tersebut berada. Penduduk tersebut 

harus menerima manfaat ekonomis atas eksploitasi sumberdaya 

yang dilakukan. Manfaat ini dapat berbentuk serapan tenaga kerja 

(jobs creation), ganti rugi tertentu (compensation allocation), dan 

lainnya. Semua contoh manfaat tersebut, termasuk kedalam manfaat 

Iangsung (direct benefits). Adapun yang termasuk kedalam manfaat 

tidak Iangsung (indirect benefits) pada umumnya dikenal sebagai 

pengaruh eksternal (external economies). 
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Kedua, penerapan konsep keadilan antar generasi dalam 

pemanfaatan sumberdaya alam, dimana generasi yang 

memanfaatkan harus memperhatikan kepentingan generasi 

berikutnya atas manfaat keberadaan sumberdaya alam. Konsep ini 

disebut sebagai inter-generational equity. Konsep ini, secara 

normatif, menuntut kondisi lingkungan yang diwariskan kepada 

generasi berikutnya harus dalam kondisi yang kurang lebih sama. 

Kalau dalam pemanfaatan sumberdaya alam ternyata diikuti dengan 

penurunan kondisi lingkungan, maka dapat dikatakan bahwa 

generasi sekarang atau generasi yang memanfaatkan sumberdaya 

tersebut tidak mempunyai tanggung jawab moral terhadap anak 

cucunya. 

Ketiga, konsep keadilan antar daerah (interregional equity) pada 

dasarnya menekankan pada pentingnya memperhatikan 

kesejahteraan daerah lain yang terkait dengan lokasi pemanfaatan 

sumberdaya alam. Ringkasnya, pemanfaatan suatu sumberdaya 

alam di suatu lokasi tidak boleh menimbulkan dampak negatif pada 

daerah-daerah lain di sekitar lokasi pemanfaatan sumberdaya 

tersebut. Jadi upaya pemanfaatan sumberdaya alam suatu daerah 

harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan daerah lain. 

  Terkait dengan kaidah-kaidah diatas, pemanfaatan sumberdaya 

alam Indonesia, seperti kebanyakan negara berkembang, harus diakui 

sejauh ini kurang memperhatikan kaidah pengelolaan sumberdaya alam 

yang bertanggung jawab. Sebagai akibatnya, kondisi lingkungan 

mengalami degradasi secara nyata dan cadangan sumberdaya alam tak 

terbarukan turun drastis. Selain itu, cadangan sumberdaya alam 

terbarukan, yang seharusnya dapat dipertahankan tingkat produksinya, 

ternyata telah mengalami kerusakan sebagai akibat dari pemanfaatan 
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yang serampangan. Kondisi ini merupakan bukti kuat bahwa ekstraksi 

sumberdaya ini tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhannya. Di sisi 

lain, pemanfaatan sumberdaya tersebut kurang memberikan manfaat 

kepada penduduk sekitar. Sehingga pemanfaatan sumberdaya alam 

yang tidak memperhatikan kaidah secara bertanggung jawab hanya akan 

memberikan kerugian yang nyata baik lingkungan fisik maupun sosial 

ekonomi masyarakat. Namun sejauh ini belum ada reaksi konkrit yang 

menjamin bahwa pengelolaan sumberdaya alam akan mengarah ke 

kondisi yang lebih baik. Kalau fenomena ini dibiarkan terus berlanjut, 

maka hampir dapat dipastikan bahwa kondisi lingkungan akan semakin 

rusak, cadangan sumberdaya akan menipis dan cenderung habis, 

sementara itu kesejahteraan penduduk lokal cenderung "jalan di tempat". 

  Terhadap kondisi pengelolaan sumberdaya alam yang tidak 

sehat ini sangat diperlukan suatu orientasi baru. Orientasi baru tersebut 

harus dapat menawarkan alternatif pengelolaan sumberdaya alam yang 

lebih menjamin pemanfaatan optimal, tingkat kelestarian, serta 

memberikan manfaat maksimal bagi penduduk lokal, sekaligus 

memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam rangka manuver 

fiskal. 

  Pemanfaatan sumberdaya alam sangat penting bagi 

keberlanjutan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi 

Kalimantan Timur termasuk daerah yang kaya akan sumberdaya alam, 

terutama bahan tambang. Menurut data yang tersedia, peningkatan 

pendapatan didasarkan dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur baik dari sektor migas maupun 

non migas. Struktur PDRB non migas didominasi oleh lima sektor yaitu 

sektor pertambangan, sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor 

pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor pengangkutan dan 
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komunikasi.  Dengan demikian dapat dimengerti bila setiap gejolak pada 

sektor pertambangan akan memberikan pengaruh terhadap PDRB 

daerah ini. 

 

2. 1. 1. Sumber Daya Hutan 

Hutan merupakan sumberdaya alam yang penting bagi 

kelangsungan hidup manusia. Bagi manusia hutan selain berfungsi 

sosial juga sekaligus memiliki fungsi ekonomis dan ekologis. Fungsi 

sosial adalah keberadaannya terkait dengan kultur bagi masyarakat 

sekitarnya, bahkan memiliki nilai spiritual bagi kelompok masyarakat 

tertentu. Fungsi sosial dari SDA hutan diartikan juga bahwa hutan 

tidak boleh dirusak keberadaanya sehingga tidak memberikan 

manfaat bagi manusia dalam arti lahan harus dijaga dan dipelihara 

dan dipergunakan sebaik-baiknya bagi kemaslahatan umat manusia. 

Fungsi ekonomis dari hutan adalah karena hutan dapat memberikan 

produk-produk yang memiliki nilai ekonomis bagi penggunanya. 

Produk-produk hutan seperti kayu, buah-buahan, hewan, getah 

maupun rotan adalah beberapa contoh produk yang memiliki nilai 

ekonomis. Manfaat lain dari SDA hutan adalah fungsi ekologis. 

Fungsi ini kebanyakan tidak memiliki nilai pasar secara langsung 

namun bisa lebih berharga dibanding fungsi ekonomis lainnya. 

Fungsi ekologis tersebut seperti, perlindungan tanah, pengatur iklim, 

penyerap karbon, pengatur hidrologis, maupun jasa-jasa lain sebagai 

pelindung biodiversitas. 

Besarnya manfaat hutan tersebut bagi manusia menjadikan 

SDA hutan perlu diatur pemanfaatannya. Sayangnya seringkali 

kepentingan ekonomi dalam pemanfaatan hutan sering mengalahkan 

kepentingan lingkungan dan sosial. Pertimbangan ekonomi atas 
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pemanfaatan SDA hutan telah mendorong tingkat ekploitasi yang 

besar-besaran. Hutan dari sudut pandang ekonomis hanya dilihat dari 

manfaat  atau nilai kayunya saja. Sehingga manfaat lain menjadi 

diabaikan. Banyak sekali kita saksikan betapa besarnya konversi 

lahan hutan menjadi lahan non hutan hanya sekedar untuk 

mengambil kayunya saja. Bahkan pembalakan liar menjadi hal yang 

biasa kita saksikan. Akibatnya deplesi SDA hutan telah meningkat 

drastis disertai oleh degradasi lingkungan dengan dicirikan 

banyaknya bencana longsor dan banjir. 

 

2. 1. 2. Sumber Daya Lahan Pertanian 

Lahan pertanian di Kalimantan Timur terdiri dari lahan sawah 

(sawah irigasi dan sawah non irigasi) baik lahan sawah yang 

diusahakan maupun lahan sawah yang tidak diusahakan, lahan 

tegalan, kebun campuran, dan lahan bukan sawah lainnya yang 

berupa perkebunan, hutan rakyat, tambak, kolam/empang, padang 

rumput, dan lahan pekarangan yang ditanami tanaman pertanian. 

Potensi ketersediaan lahan Kalimantan Timur sangat luas. 

Berdasarkan RUTRW Provinsi Kalimantan Timur (PERDA No.12 

Tahun 1993), sumberdaya lahan sudah dipetakan seluas 20.039.500 

ha, terdiri dari : 

 Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK)  seluas 10.121.258 ha  

(50,5 %) 

 Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) seluas 5.324.488 

ha (26,57%) 

 Kawasan Lindung (KL) seluas 4.593.754ha (22,22%) 

Lahan Pertanian tanaman pangan termasuk dalam KBNK. 

Potensi sumberdaya lahan pertanian tanaman pangan berdasarkan 

BALI
TBANGDA P

ROV. K
ALT

IM



 
 
 
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 

 

 

Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Database Sumber Daya Alam  10 

luas baku lahan menurut jenis lahan tahun 2009 seluas 1.948.544 ha, 

terdiri dari lahan sawah 198.544 dan lahan kering 1.750.010 ha. Dari 

luasan lahan sawah tersebut, yang sudah difungsikan (fungsional) 

sebesar 112.813 ha (56,82%), sedangkan lahan sementara tidak 

diusahakan 85,73 ha (43,18 %). Dari lahan kering yang ada, 

sebanyak 357.311 ha (20,42%) diusahakan, sementara yang tidak 

diusahakan sebanyak 1.392.699 ha (79,58%). 

Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk Kalimantan 

Timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun maka permintaan 

produk pertanian terutama pangan juga semakin meningkat. Hal ini 

menimbulkan permasalahan karena terbatasnya kapasitas 

sumberdaya lahan. Luas baku lahan pertanian tidak mampu 

mengimbangi pertumbuhan kebutuhan lahan untuk tanaman pangan 

karena pembukaan lahan baru yang terbatas. Masalah lain yang 

dihadapi adalah fenomena bergantinya pekerjaan petani menjadi 

pekerja di sektor lain karena lapangan kerja di luar sektor pertanian 

yang memberikan upah kerja yang langsung dapat dinikmati. Hal ini 

mengakibatkan adanya lahan-lahan pertanian yang tidak digarap. 

Pada sisi lain, alih fungsi lahan pertanian terus meningkat secara 

signifikan yang mengurangi luas lahan pertanian. Penyebab alih 

fungsi lahan ini antara lain tumbuhnya daerah industri di kawasan 

tanaman pangan dan hortikultura, kebutuhan akan lahan untuk sektor 

perumahan, kebutuhan akan lahan untuk sektor perkebunan dan 

lahan pertanian yang mengandung material tambang. 

Walaupun potensi lahan pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura di Kalimantan Timur cukup besar, namun hingga saat ini 

belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan karena 

tidak jelasnya penataan ruang sebagai kawasan budi daya pertanian. 
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Kejelasan kawasan budi daya pertanian yang mengatur lahan-lahan 

pertanian tanaman pangan dan hortikultura harus diperjelas dengan 

aturan yang mengikat dan disosialisasikan secara memadai sehingga 

peraturan tersebut mampu memperlancar pembangunan pertanian 

tanaman pangan dan hortikultura secara optimal. Dengan 

diperjelasnya kawasan budidaya pertanian ini maka diharapkan 

kebutuhan lahan untuk sektor lain tidak menyerobot lahan pertanian 

dengan tidak semestinya. 

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sektor 

pertanian khususnya tanaman buah-buahan di Kalimantan Timur 

adalah kesediaan lahan yang sesuai untuk komoditas ini. Lahan yang 

ada dan sesuai untuk komoditas ini sebagaian besar sudah dijadikan 

Kawassan Pertambangan dan Perkebunan. Untuk memenuhi 

kebutuhan akan komoditas buah-buahan ke depan, dibutuhkan 

dukungan pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk 

mengalokasikan lahan-lahan yang subur dan sesuai untuk sektor 

tanaman pangan dan hortikultura.  

 

2. 1. 3. Sumber Daya Tambang 

Kegiatan pertambangan merupakan komiditi ekspor utama di 

Provinsi Kalimantan Timur khususnya minyak bumi dan gas bumi 

yang hasilnya sangat berpengaruh terhadap perekonomian di 

Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia pada umumnya. Disamping 

itu pertambangan batubara juga menjadi salah satu komoditas 

andalan daerah ini. 

 

 

 

BALI
TBANGDA P

ROV. K
ALT

IM



 
 
 
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 

 

 

Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Database Sumber Daya Alam  12 

 2. 1. 3. 1. Sumber Daya Batubara 

Sumber daya batubara (Coal Resources) adalah bagian dari 

endapan batubara yang diharapkan dapat dimanfaatkan. Sumber 

daya batu bara ini dibagi dalam kelas-kelas sumber daya 

berdasarkan tingkat keyakinan geologi yang ditentukan secara 

kualitatif oleh kondisi geologi/tingkat kompleksitas dan secara 

kuantitatif oleh jarak titik informasi. Sumberdaya ini dapat meningkat 

menjadi cadangan apabila setelah dilakukan kajian kelayakan 

dinyatakan layak. 

Cadangan batubara (Coal Reserves) adalah bagian dari sumber 

daya batubara yang telah diketahui dimensi, sebaran kuantitas, dan 

kualitasnya, yang pada saat pengkajian kelayakan dinyatakan layak 

untuk ditambang. 

Klasifikasi sumber daya dan cadangan batubara didasarkan 

pada tingkat keyakinan geologi dan kajian kelayakan. 

Pengelompokan tersebut mengandung dua aspek, yaitu aspek 

geologi dan aspek ekonomi. 

a. Sumber Daya Batubara Hipotetik (Hypothetical Coal Resource) 

Sumber daya batu bara hipotetik adalah batu bara di daerah 

penyelidikan atau bagian dari daerah penyelidikan, yang dihitung 

berdasarkan data yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk 

tahap penyelidikan survei tinjau. 

Sejumlah kelas sumber daya yang belum ditemukan yang sama 

dengan cadangan batubara yg diharapkan mungkin ada di daerah atau 

wilayah batubara yang sama dibawah kondisi geologi atau perluasan 

dari sumberdaya batubara tereka. Pada umumnya, sumberdaya 

berada pada daerah dimana titik-titik sampling dan pengukuran serat 

bukti untuk ketebalan dan keberadaan batubara diambil dari distant 
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outcrops, pertambangan, lubang-lubang galian, serta sumur-sumur. 

Jika eksplorasi menyatakan bahwa kebenaran dari hipotesis 

sumberdaya dan mengungkapkan informasi yg cukup tentang 

kualitasnya, jumlah serta rank, maka mereka akan di klasifikasikan 

kembali sebagai sumber daya teridentifikasi (identified resources). 

b. Sumber Daya Batubara Tereka (inferred Coal Resource) 

Sumber daya batu bara tereka adalah jumlah batu bara di daerah 

penyelidikan atau bagian dari daerah penyelidikan, yang dihitung 

berdasarkan data yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk 

tahap penyelidikan prospeksi. 

Titik pengamatan mempunyai jarak yang cukup jauh sehingga 

penilaian dari sumber daya tidak dapat diandalkan. Daerah sumber 

daya ini ditentukan dari proyeksi ketebalan dan tanah penutup, rank, 

dan kualitas data dari titik pengukuran dan sampling berdasarkan bukti 

geologi dalam daerah antara 1,2 km – 4,8 km. termasuk antrasit dan 

bituminus dengan ketebalan 35 cm atau lebih, sub bituminus dengan 

ketebalan 75 cm atau lebih, lignit dengan ketebalan 150 cm atau lebih. 

c. Sumber Daya Batubara Tertunjuk (Indicated Coal Resource) 

Sumber daya batu bara tertunjuk adalah jumlah batu bara di 

daerah penyelidikan atau bagian dari daerah penyelidikan, yang 

dihitung berdasarkan data yang memenuhi syarat-syarat yang 

ditetapkan untuk tahap eksplorasi pendahuluan. 

Densitas dan kualitas titik pengamatan cukup untuk melakukan 

penafsiran secara relistik dari ketebalan, kualitas, kedalaman, dan 

jumlah insitu batubara dan dengan alasan sumber daya yang ditafsir 

tidak akan mempunyai variasi yang cukup besar jika eksplorasi yang 

lebih detail dilakukan. Daerah sumber daya ini ditentukan dari proyeksi 

ketebalan dan tanah penutup, rank, dan kualitas data dari titik 
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pengukuran dan sampling berdasarkan bukti geologi dalam daerah 

antara 0,4 km – 1,2 km. termasuk antrasit dan bituminus dengan 

ketebalan 35 cm atau lebih, sub bituminus dengan ketebalan 75 cm 

atau lebih, lignit dengan ketebalan 150 cm. 

d. Sumber Daya Batubara Terukur (Measured Coal Resourced) 

Sumber daya batu bara terukur adalah jumlah batu bara di daerah 

peyelidikan atau bagian dari daerah penyelidikan, yang dihitung 

berdasarkan data yang memenuhi syarat–syarat yang ditetapkan 

untuk tahap eksplorasi rinci. 

Densitas dan kualitas titik pengamatan cukup untuk diandalkan 

untuk melakukan penafsiran ketebalan batubara, kualitas, kedalaman, 

dan jumlah batubara insitu. Daerah sumber daya ini ditentukan dari 

proyeksi ketebalan dan tanah penutup, rank, dan kualitas data dari titik 

pengukuran dan sampling berdasarkan bukti geologi dalam radius 0,4 

km. Termasuk antrasit dan bituminus dengan ketebalan 35 cm atau 

lebih, sub bituminus dengan ketebalan 75 cm atau lebih, lignit dengan 

ketebalan 150 cm. 

 

 2. 1. 3. 2. Sumber Daya Batu Gamping (KARST) 

Istilah karst yang dikenal di Indonesia sebenarnya diadopsi dari 

bahasa Yugoslavia/Slovenia. Istilah aslinya adalah „krst / krast‟ yang 

merupakan nama suatu kawasan di perbatasan antara Yugoslavia 

dengan Italia Utara, dekat kota Trieste. Ekosistem Karst adalah areal-

areal yang mempunyai lithologi dari bahan induk kapur atau 

batugamping. 

Di Indonesia ekosistem karst mempunyai sebaran meliputi hampir 

seluruh wilayah kepulauan Indonesia, dengan luas mencapai lebih dari 

15,4 juta hektar.  Bebarapa kawasan kars di Indonesia cukup terkenal 

BALI
TBANGDA P

ROV. K
ALT

IM



 
 
 
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 

 

 

Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Database Sumber Daya Alam  15 

di dunia karena mengandung nilai ekonomis tinggi seperti Kars 

Gunung Sewu (Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur), Kars Gombong 

(Jawa Tengah), Kars Marros-Pangkep (Sulawesi Selatan), Kars 

Sangkulirang-Mangkaliat (Kalimantan Timur), dan beberapa kawasan 

seperti Kars Gunung Lorenzt (Papua). 

Ekosistem karst memiliki sebuah keunikan sendiri, baik secara 

fisik, maupun dalam aspek keanekaragaman hayati. Sifat yang rentan 

dari biota gua, merupakan sebuah indikator penting terhadap 

perubahan lingkungan. Belum banyak jenis biota gua Indonesia yang 

diungkapkan namun secara  umum baru beberapa jenis udang gua 

(Macrobrachium poeti), kalanjengking gua dari Maros (Chaerilus 

sabinae), kepiting gua buta (Cancrocaeca xenomorpha), kepiting mata 

kecil (Sesarmoides emdi), isopoda gua (Cirolana marosina), Anthura 

munae, kumbang gua (Eustra saripaensis), Mateullius troglobiticus, 

Speonoterus bedosae, ekorpegas gua (Pseudosinella maros), 

Stenasellus covillae, S. stocki, S., dan S. Monodi dan S. javanicus dari 

Karst Cibinong. Yang juga menjadi arti penting kawasan karst adalah 

ketersediaan air tanah yang sangat dibutuhkan oleh kawasan yang 

berada di bawahnya. Termasuk di dalamnya ketersediaan air tawar 

(dan bersih) bagi kehidupan manusia, baik untuk keperluan harian 

maupun untuk pertanian dan perkebunan.  

Di Kalimantan Timur, ekosistem Karst yang merupakan areal-areal 

dengan lithologi dari bahan induk gamping/kapur dan lahan, sebagian 

besar terdapat di semenanjung Sangkulirang, memanjang sampai ke 

Tanjung Mangkaliat dengan luas keseluruhan hanya 432.817 hektar 

dan yang masih baik seluas 293.747,84 hektar (67.86% dari luasan 

ekosistem karst) (Borneo Ecology and Biodiversity Conservation 

Institute) 
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Kondisi sekarang ini fungsi dan pemanfaatan ekosistem karst di 

Kalimantan Timur berupa antara lain sebagai sebagai tempat 

penyimpan air, pusaka budaya dan sebagai tempat keberadaan 

keanekaragaman hayati, soaial ekonomi dan sumber 

batugamping/kapur. Oleh karena strukturnya maka fungsi karst dapat 

sebagai penyimpan air, baik untuk keperluan rumah tangga maupun 

pertanian secara berkelanjutan belum bisa tergantikan. Termasuk, di 

saat terjadi kekeringan, maka kawasan ini merupakan tempat 

diperolehnya tetesan air. Sungai-sungai bawah tanah masih akan 

terus mengaliri sungai permukaan, selama kawasan ini terjaga. 

Karst di Kalimantan Timur memiliki nilai pusaka budaya yaitu 

masih meninggalkan bekas rekaman sejarah yang penting berupa 

lukisan-lukisan gua, sebagai salah satu ekspresi nyata dari identitas 

lokal, nasional maupun internasional. Tempat-tempat bersignifikansi 

pusaka-budaya ini harus bermanfaat dan dilestarikan untuk generasi 

kini dan mendatang. 

Manfaat karst diamana diatasnya berupa tutupan lahan sebagai 

kesatuan hayati, berfungsi  sebagai penghambat laju air larian (run off) 

yang berarti menambah jumlah air terserap. Jumlah air terserap 

sangat berpengaruh terhadap kelangsungan fungsi kars sebagai 

akuifer. 

Kawasan karst juga kaya dengan potensi batu gamping.  

Pengendapan ataupun proses pembentukan batu gamping umumnya 

mulai terjadi pada Kala Miosen Tengah dimana terjadi pengangkatan 

dasar cekungan yang dimulai dari bagian barat Cekungan Kutai yang 

bergerak secara progresif kearah Timur sepanjang waktu. Selain itu 

juga terjadi susut laut yang berlangsung terus menerus sampai Miosen 
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Akhir. Kondisi lingkungan seperti inilah memungkinkan terjadinya 

pembentukan batu gamping atau Karst. 

Potensi batu gamping di kawasan karst ini meliputi empat daerah 

yang memiliki potensi besar dan menyimpan ribuan ton batu gamping 

dengan kadar kalsium dan magnesium yang cukup bagus dengan total 

potensi cadangan . Kelima daerah tersebut adalah Kabupaten Berau, 

Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten 

Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara 

 

2. 1. 4. Sumber Daya Pesisir 

Wilayah pesisir dapat didefenisikan sebagai wilayah pertemuan 

antara ekosistem darat, ekosistem laut dan ekosistem udara yang 

saling bertemu dalam suatu keseimbangan yang rentan. (Beatly et al, 

2002).  Menurut Kay dan Alder pesisir adalah wilayah yang unik, 

karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan 

tempat bertemunya daratan dan lautan. Lebih jauh lagi, wilayah 

pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut 

pandang perencanaan dan pengelolaan. Departemen Kelauatan dan 

Perikanan dalam rancangan Undang-undang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir Terpadu mendefenisikan wilayah pesisir sebagai kawasan 

peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan ekosistem laut 

yang terletak antara batas sempadan ke arah darat sejauh pasang 

tertinggi dan ke arah laut sejauh pengaruh aktivitas dari daratan. 

Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi tinggi maka wilayah 

pesisir dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, maka hendaknya 

wilayah pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat 

dikelola secara berkelanjutan. 
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Kalimantan Timur tidak hanya memiliki lahan darat yang luas 

dan potensial tapi juga mempunyai potensi sumberdaya pesisir dan 

kelautan yang sangat prospektif antara lain wilayah ZEEI (Zone 

Ekonomi Ekslusif Indonesia) sepanjang Laut Sulawesi merupakan 

wilayah potensi penangkapan ikan laut lepas. Selain itu juga memiliki 

wilayah penangkapan perairan pantai seluas ± 12 juta Ha. 

Secara umum potensi perikanan Kalimantan Timur terdiri dari 

potensi perikanan Demersal terdapat jenis kakap, kerapu, bawal, 

sebelah, lidah, beronang, cucut/hiu, pari, kuro, kakap 

merah/bambangan, udang barong, udang windu, udang dogol; 

potensi perikanan pelagis terdapat jenis kembung, layang, selar, 

tenggiri, alwalu, kuwe, tembang, cumi cumi, sotong dan potensi 

perikanan lainnya terdapat jenis teripang, ubur ubur, rajungan.  

Komoditi ikan yang prospektif untuk dikembangkan yaitu 

budidaya udang air payau dan budidaya laut ikan kerapu. sedangkan 

untuk perairan ZEEI memiliki potensi ikan tuna dan perikanan 

demersal lainnya. 

Potensi sumberdaya pesisir dan laut tersebut di atas, 

Kalimantan Timur juga memiliki potensi hutan mangrove yang mulai 

membentang dari pesisir di sebelah utara kemudian ke arah selatan 

menuju pesisir Kabupaten Paser. Sementara itu, potensi sebaran 

terumbu karang Kalimantan Timur terutama terdapat di Kabupaten 

Berau (kepulauan Derawan), pesisir Kabupaten Kutai Timur dan Kota 

Bontang, sementara lokasi lainnya relatif dalam kondisi rusak berat.  

Sedangkan potensi tutupan terumbu karang yang masih baik dan 

dominan terdapat di Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Berau, 

Pesisir Kabupaten Kutai Timur, dan pesisir Kota Bontang.  
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Sedangkan kondisi tutupan terumbu karang di Kabupaten yang 

memiliki pesisir relatif kondisinya rusak. 

 

2. 2. Aplikasi Sistem Informasi Database Sumber Daya Alam di Provinsi  

Kalimantan Timur 

  Tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan 

pembangunan dan semakin kompleknya program serta kegiatan, 

semakin luasnya jangkauan yang harus dicapai baik secara lokal, 

regional maupun nasional dan melibatkan banyak pihak luar, maka 

proses monitoring dan evaluasi mandapatkan tantangan yang besar 

khususnya dalam mengumpulkan informasi yang akurat dan tepat waktu. 

Sehingga diperlukan sistem yang dapat membantu meningkatkan 

efisiensi seluruh proses monitoring dan evaluasi khususnya yang 

berkaitan dengan distribusi informasi, pengumpulan informasi dengan 

bantuan teknologi. Dalam hal ini adalah untuk meningkat efisiensi dan 

kualitas proses monitoring evaluasi program dan kegiatan khususnya 

berkaitan dengan data-data sumber daya alam di Provinsi Kalimantan 

Timur. 

  Aplikasi Sistem Informasi Database yang berfungsi untuk 

meningkatkan efisiensi monitoring dan evaluasi secara umum memiliki 

kemampuan dan fitur antara lain :  

1. Multi user, memebrikan wewenang maupun tampilan program yang 

berbeda untuk setiap peran sesuai tugas user. 

2. User interface berbasis web dan dapat mendukung tampilan pada 

ponsel (smartphone). 

3. Bisa berjalan pada sistem operasi berbasis open source dan 

mengunakan komponen-kompeonen berbasis open source. 

4. Keterpaduan dengan piranti lunak untuk : 
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a. Penginputan data yang akan dimasukkan dalam Aplikasi Sistem 

Informasi Database Sumber Daya Alam di Provinsi Kalimantan 

Timur. 

b. Melakukan updating sederhana dari progress kegiatan tertentu. 

5. Keterpaduan dengan sistem yang akan diperlukan atau tambahan ke 

media sosial. 

6. Kemampuan untuk melampirkan beberapa format dokumen elektronik 

dalam laporan (foto, video dll). 

7. Memiliki rancang bangun dan menggunakan metodologi 

pengembangan aplikasi yang menjaga keamanan sistem secara 

maksimal. 

8. Kemampuan melakukan tagging pengguna terdaftar lain sehingga 

dapat juga mengakses informasi sesuai dengan kebutuhan. 

9. Dapat menampilkan informasi status (progress) kegiatan dalam bentuk 

grafik dan warna sehingga mudah dilihat, termasuk dengan 

menggunakan ponsel yang dapat diakses internet. 

  Sebagai persyaratan teknis sistem aplikasi online berbasis web 

yang dikembangkan memiliki fungsi yang terbagi dalam beberapa modul 

yang saling berkaitan yakni sebagai berikut : 

1. Modul Pengguna, fungsi utama adalah mendata identitas pengguna 

yang ada, ruang lingkup dan wewenang yang dimiliki. Data yang perlu 

disimpan : 

a. Data pengguna : user id yang unik, nama lengkap, jabatan, 

alamat email, nomor telepon, alamat kerja fisik, wewenang 

akses pada kegiatan apa saja dengan akses write/modify/read, 

foto pengguna. 

b. Data atasan langsung pengguna (user id dengan isi diatas). 
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c. Digunakan untuk : control akses (password), pengiriman 

informasi/notifikasi dengan email dan atau sms, referensi 

informasi dalam pelaporan (tagging). 

2. Modul Kegiatan, fungsi utama mendefinikan kegiatan dalam struktur 

tiga tingkat yaitu program, kegiatan dan sub kegiatan. Data yang perlu 

disimpan/diolah : 

a. Data kegiatan : kode kegiatan, deskripsi, tujuan kegiatan, 

penanggung jawab, rencana kegiatan, realisasi kegiatan. 

b. User id yang terkait dan wewenang (membaca saja atau 

mengubah dan menambahkan informasi). 

c.    Sumber daya uang diperlukan (kode fasilitas/sumber daya, 

tanggal diperlukan, jumlah satuan yang diperlukan, yang sudah 

terpakai). 

3. Modul Pelaporan, fungsi utama mencatat informasi terkait dengan 

perkembangan / progress dari kegiatan. Data yang perlu 

disimpan/diolah : 

a. Kode kegiatan 

b. Tanggal laporan 

c. Persentase progress 

d. Persentase penggunaan anggaran 

e. Penggunaan sumber daya alam 

f. Kendala / masalah yang ada distatus 

g. Langkah aksi yang direncanakan 

h. Lampiran dokumen 

i. Tagging (kode pengguna lain yang perlu mengetahui informasi 

tersebut) 
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j. Tambahan informasi, komentar, tanggapan tulisan dari 

pengawas dan orang lain yang berwenang untuk keperluan 

tindak lanjut atau kelengkapan laporan. 

 

  Beberapa persepsi keliru dalam pengembangan teknologi dan 

sistem informasi yang perlu dipahami dengan baik antara lain : 

- Sistem informasi yang baik bukanlah langsung berkonotasi pada 

suatu sistem canggih, namun yang realistis dan tepat guna yaitu 

mampu menyediakan keuntungan langsung secara nyata dan bisa 

diterapkan. 

- Dalam pelaksanaan proyek pembangunan sistem informasi, pada 

umumnya manusia cenderung hanya melihat dari sudut pandang 

teknologi informasi saja. Dalam kenyataannya, pembangunan 

sistem informasi merupakan fenomena gunung es, dimana yang 

tampak hanya bagian puncaknya saja. 

 

Banyak faktor utama yang menentukan dalam kesuksesan sistem 

informasi. Kegagalan dalam mengidentifikasi faktor-faktor utama utama, 

dipastikan akan menimbulkan kegagalan pada pembangunan sistem 

informasi itu sendiri. Kontribusi fackor dalam pembangunan sistem 

informasi adalah sebagai berikut : 

- 40 % manajemen perubahan (SDM) 

- 35 % proses bisnis dan Critical Success Factors (CSF) serta 

Key Performance Indicators (KPI) 

- 20 % teknologi 

- 5 % factor internal 

Faktor keberhasilan/kegagalan sebuah proses pembangunan 

sistem informasi 75 % tergantung pada unsur manusianya yang terlibat 
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(pengguna dan konsultan). Sehingga ada tiga komponen penting yang 

harus disiapkan dalam pembangunan sistem infomasi yaitu :  

- Manusia (SDM) 

- Proses bisnis  

- Teknologi 

 

  Secara prinsip sistem informasi dibagi menjadi tiga komponen 

utama yang masing-masing saling berdiri sendiri, yaitu data, proses dan 

teknologi. Data dan proses merupakan lingkungan internal organisasi 

sehingga organisasi dapat dengan mudah mengadakan perbaikan-

perbaikan, sedangkan teknologi berada di luar organisasi. 

  Data, proses dan teknologi dibagi berdasarkan pada seberapa 

detail data, proses dan teknologi dideskripsikan. Selain itu juga 

penambahan komponen baru berupa manusia, waktu dan motivasi perlu 

dilakukan karena hanya memiliki data, proses dan teknologi yang baik 

belum tentu efektif bagi suatu sistem manajemen tanpa adanya sumber 

daya manusia yang handal. 

  Teknologi dan sistem informasi di suatu organisasi merupakan 

sistem yang meliputi berbagai unsur yang saling berkaitan yang terdiri 

atas :  

- Data dan aplikasi 

- Infrastruktur hardware dan jaringan computer / telekomunikasi 

- Organisasi dan tata kerja 

- Sumber daya manusia yang merupakan fondasi utama   

      keberhasilan teknologi dan sistem informasi. 
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2. 2. 1. Pengantar Sistem Informasi Manajemen 

  Penerapan sistem informasi manajemen secara menyeluruh di 

suatu organisasi merupakan masalah yang menarik karena melibatkan 

seluruh komponen sistem informasi. Oleh karena itu perku dilakukan 

perencanaan dan pengelolaan secara terinegrasi. Berikut adalah hal 

yang perlu diperhatikan berdasarkan komponen sistem infomasi. 

1. Data / Informasi (Infoware) 

Yang perlu diperhatikan berhubungan dengan data/informasi 

adalah : 

a. Identifikasi data, proses dan informasi yang dihasilkan secara 

tepat sehingga benar-benar mewakili(merupakan representasi 

dari) seluruh entitas data / informasi dan proses. 

b. Identifikasi penghasil / penyedia data dan distribusi informasi, 

yaitu identifikasi yang tepat mengenai siapa yang menghasilkan 

informasi tersebut dan siapa yang memerlukan informasi itu 

yang berhubungan dengan otorisasi /  wewenang menghasilkan 

dan menyebarkan informasi tersebut. hal ini sangat erat 

hubungannya dengan struktur organisasi tersebut. dengan 

demikian hal ini juga akan berhubungan dengan aspek 

keamanan data / informasi dari sisi otoritas / wewenang 

sustanabilitas penyediaan dan penyebaran data / informasi 

(siapa yang harus mengupdate data tersebut setiap saat dan 

siapa yang berwenang menyebarkannya) agar pada saat 

beroperrasi peran penyedia data / informasi optimal. 

c. Identifikasi periode / umur data / informasi, hal ini penting untuk 

menjaga data / informasi yang menghasilkan tetap up to date. 

Untuk itu diperlukan peran yang jelas dari setiap penyedia data 
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/ informasi dan kapan sebuah data / informasi harus segera 

diperbaharui. 

2. Organisasi (Organiware) 

Organisasi yang terlibat dalam sistem informasi manajemen 

dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu : 

a. Pengelolaan sumber daya teknologi informasi. 

b. Pelaksana sistem, seperti unit kerja di organisasi yang 

menghasilkan dan mendistribusikan informasi. 

c. Manajeman / pengambil keputusan seperti manajer, direksi dll. 

Setiap bagian dari sistem akan melibatkan peran beberapa 

organisasi secara sinergi sehingga menghasilkan informasi yang 

cukup untuk mendukung operasi dan pengambil keputusan, untuk itu 

pembagian peran yang jelas berikut wewenang dan prosedurnya 

merupakan salah satu kunci keberhasilan sistem informasi. 

3. Sumber Daya Manusia (Brainware) 

Sumber daya manusis merupakan salah satu factor kunci 

keberhasilan penerapan sistem informasi. Pembagian sumber daya 

manusia dalam sistem dikelompokkan menjadi 3, yaitu : 

a. Pengelola sistem, yang berperan dalam pengelolaan dan 

perawatan perangkat teknologi informasi, seperti : administrator 

sistem, tekniksi peralatan dan support pengoperasian. 

b. Operator, yang akan berperan dalam pengelolaan sistem 

secara langsung, melalui pemasukan data dan pencetakan 

laporan-laporan yang sesuai dengan kebutuhan. Operator 

tersebar di sub unit organisasi sesuai dengan fungsi masing-

masing. 

c. Eksekutif, yang akan berperan sebagai pengguna informasi 

yang akan dijadikan dasar dalam mengambil keputusan, dan 
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sebagai penyedia data kebijakan yang akan menjadi acuan bagi 

komponen organisasi di bawahnya dalam melakukan operasi, 

manajemen dan pelayanan. 

d. Partner/Relasi/Masyarakat, sebagai pihak luar yang 

berhubungan dengan organisasi, baik secara langsung maupun 

melalui layanan elektronik seperti media internet (home page, 

email, forum diskusi elektronik dll). 

Bagi pengelola dan operator perlu adanya sosialisasi dan 

pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola dan 

mengoperasikan sistem. Bagi eksekutif untuk meningkatkan apresiasi 

dan keterlibatan sehingga dapat memanfaatkan sistem secara optimal 

sebagai pendukung pengambil keputusan dan partner / relasi / 

masyarakat dalam meningkatkan apresiasi dan manfaat layanan yang 

disediakan. 

4. Teknologi Informasi (Technoware) 

Yaitu teknologi yang digunakan dalam mendukung sistem informasi 

manajemen. Teknologi infoemasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :  

a. Perangkat keras (Hardware), adalah perangkat keras computer 

dan periferalnya yang dibutuhkan seperti : CPU, keyboard, 

monitor, UPS, printer dll). Menurut fungsinya layanan dapat 

dibagi dua : 

- Komputer Server, yang berfungsi sebagai pusat data dan 

layanan aplikasi tertentu. 

- Komputer Client / Workstation yang berfungsi sebagai 

terminal kerja bagi operator, pengelola maupun eksekutif. 

b. Perangkat lunak (Software), terdiri atas : 

- Perangkat lunak sistem, seperti : sistem operasi (Windows, 

Unix, Linux, OS/Wrap dll), sistem manajemen data basis 
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data-DBMS (Oracle, Sybase, Interbase, Db/2, Informix, 

MySql, PostgreSQL, Access dll), sistem manajemen aplikasi 

– application server (web server, mail server, ftp server, 

gopher dll). 

- Perangkat lunak pendukung aplikasi (utiliti dan komunikasi), 

seperti ; mail, browser, kompilator dll. 

- Perangkat lunak aplikasi yaitu perangkat lunak yang 

digunakan sebagai aplikasi utama pendukung sistem 

informasi, seperti : aplikasi produksi amigas, aplikasi GIS, 

aplikasi akuntansi, aplikasi kepegawaian dll. 

c. Infrastruktur jaringan komunikasi data (Network), digunakan 

sebagai media komunikasi antar sistem internal (intranet), 

maupun dalam hubungannya dengan jaringan komunikasi 

publik (internet). 

 

  Dalam penerapan teknologi informasi ada beberapa sumber daya 

yang dipakai secara bersama-sama seperti : Infrastruktur jaringan 

komunikasi data (Network), perangkat komputer server, DBMS, 

application server, GIS, diperlukan adanya sinergi dalam perencanaan 

pemakaian agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengadaannya. 

  Selain itu perlu adanya identifikasi teknologi yang paling tepat 

untuk kebutuhan organisasi, baik dari sisi kemudahan memperoleh 

(pengadaan), kemudahan pengoperasian dan kemudahan dalam 

perawatan yang dituangkan dalam bentuk guide line yang akan dijaikan 

acuan dalam pengadaan perangkat teknologi informasi yang diperlukan. 
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2. 2. 2. Pemodelan Berorientasi Objek 

  Unfiel Modelling Language (UML) merupakan sebuah “bahasa” 

yang btelah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi. Merancang 

dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak UML menawarkan 

sebuah standar untuk merancang sebuah sistem. 

  Dengan menggunakan UML kita dapat membuat model untuk 

semua jenis aplikasi piranti lunak, dimana aplikasi tersebut dapat berjalan 

pada piranti aplikasi keras, sistem operasi dan jaringan apapun serta 

ditulis dalam bahasa pemprograman apapun. 

  UML mendefinisikan notasi dan syntax / semantic. Notasi UML 

merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai 

diagram piranti lunak dan setiap bentuk memiliki makna tertentu. Notasi 

UML terutama diturunkan dari tiga notasi yang telah ada sebelumnya 

yaitu : Grady Booch OOD (Object-Oriented Design), Jim Rumbaugh OMT 

(Object Modelling Technique), dan Ivar Jacobson OOSE (Object-Oriented 

Software Engineering). 

a. Use Case Diagram 

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang 

diharapkan dari sebuah sistem yang ditekankan adalah “apa” 

yang diperbuat sistem dan bukan “bagaimana”. Sebuah use 

case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan 

sistem. 

b. Activaty Diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam 

sistem yang sedang dirancang, sebagaimana masing-masing 

alir berawal, decision yang mungkin terjadi dan bagaimana 

mereka mengakhiri. Juga dapat menggambarkan proses paralel 

yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram 
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merupakan state diagram khusus, dimana sebagian besar state 

adalah action dan sebagian transisi di trigger oleh selesainya 

state sebelumnya, oleh karena itu activity diagram tidak 

menggambarkan behavior internal sebuah sistem secara 

ekstrak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalur-

jalur dari level atas secara umum 

c.   Sequences Diagram 

Sequences diagram mengambarkan interaksi antar objek di 

dalam dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, display dan 

sebagainya) berupa pesan yang digambarkan terhadap waktu. 

Sequences diagram biasa digunakan untuk menggambarkan 

scenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan 

sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output 

tertentu. Diawali dari apa yang men trigger aktivitas tersebut, 

proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan 

output apa yang dihasilkan. 

d. Class Diagram 

Class diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi 

akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari 

pengembangan dan desain berorientasi objek. Class diagram 

menggambarkan keadaan suatu sistem, sekaligus menawarkan 

layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Class diagram 

menggambarkan struktur dan deskripsi, package dan objek 

beserta hubungan satu sama lain seperti containment, 

pewarisan, asosiasi dan lain-lain. Class diagram memiliki tiga 

area pokok yaitu : 

 Nama dan stereotype 

 Atribut 
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 Metoda  

 

2. 1. 3. Metode Pengembangan Sistem Informasi 

  Metode yang sering digunakan dalam pengembangan sistem 

informasi adalah metode standar. Prinsipnya proses pembangunan dan 

pengelolaan sistem terdiri dari empat tahap yang akan dilalui yaitu : 

initiation, development, implementation dan operation & maintenance. 

1. Initiation 

Tahap ini merupakan bagian dari proses analisis untuk mengetahui 

persoalan dan perencanaan untuk menyelesaikan persoalan yang 

teramati. Secara global kegiatan yang dilakukan berupa identifikasi 

dan assessment kebutuhan, dimana kegiatan ini menghasilkan 

rancangan sistem secara keseluruhan, termasuk modul, kebutuhan 

repository, serta hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun sistem. 

2. Development 

Tahap ini merupakan bagian dari proses perancangan, koding 

program dan alpha testing aplikasi, dimana aktifitas yang dilakukan 

adalah : 

- Perancangan sistem, meliputi : 

o Perancangan antar muka 

o Penyusunan spesifikasi detail basis data 

o Perancangan sistem keamanan aplikasi yang handal 

- Koding program / pemprograman / kustomisasi, yaitu 

pemprograman yang menghasilkan aplikasi sesuai dengan 

dokumen perancangan. 

- Alpha testing, yaitu testing aplikasi di lingkungan simulasi dengan 

data-data dummy. Testing ini dimaksudkan untuk memeriksa 

kesesuaian aplikasi yang dihasilkan oleh pemprograman dengan 
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hasil rancangan sistem secara keseluruhan. Uji coba juga 

dimaksudkan untuk menelusuri dan mendeteksi kemungkinan 

terjadinya keselahan (error) baik yang berupa kesalahan 

logika/alur proses atau kesalahan pada saat aplikasi dijalankan 

(run time error). Apabila dalam tahap ujicoba ditemukan 

kesalahan atau ketidaksesuaian, sebagian atau keseluruhan 

subsistem yang masih mengandung kesalahan akan 

dikembalikan pada pemprogram untuk diperbaiki. 

3. Implementation 

Tahap ini merupakan bagian dari deployment sistem aplikasi ke 

lingkungan yang sebenarnya, aktifitas yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

- Instalasi aplikasi ke lingkungan operasi yang sebenarnya. 

- Beta testing, yaitu merupakan uji coba keandalan sistem data-

data sebenarnya untuk memastikan bahwa aplikasi sudah 

berfungsi dengan baik. Apabila dalam tahap testing terdapat 

kesalahan atau ketidaksesuaian, sebagian atau seluruh 

subsistem atau sistem yang masih mengandung kesalahan akan 

dikembalikan pada pemprogram untuk diperbaiki. 

- Training kepada user untuk memberikan pengetahuan mengenai 

pengoperasian aplikasi. 

- Menyusun dokumen penggunaan aplikasi (manual operasi) dan 

standart operating procedure (SOP) sebagai acuan dalam 

pengoperasian aplikasi. 

4. Operation & Maintenance 

Tahap ini merupakan bagian dari post-implementation, dimana 

kegiatan ini merupakan bagian dari layanan purna jual berupa 

maintenance dan supervisi proses implementasi selesai untuk 
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memastikan program bisa berjalan sesuai dengan user specification 

dan user requirement yang sudah disepakati pada tahap initiation. 
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BAB. III METODOLOGI 

 

3. 1. Waktu Dan Tempat / Lokasi 

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Database Sumber 

Daya Alam di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan dari bulan 

Februari s/d Desember 2016. Untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis 

Pengelolaan Data Pada Aplikasi “Sistem Informasi Database Sumber 

Daya Alam di Provinsi Kalimantan Timur”, dilaksanakan di kantor Badan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 

 

3. 2. Metode Pelaksanaan Kegiatan 

Untuk mencapai tujuan dari kegiatan Peningkatan Kapasitas 

Pengelolaan Database Sumber Daya Alam di Provinsi Kalimantan 

Timur, dilaksanakan rangkaian kegiatan yang meliputi : 

 

3. 2. 1. Koordinasi dengan Kabupaten/Kota  

Koordinasi/kunjungan ke kabupaten/kota dilakukan untuk 

memberikan informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan, juga 

meminta ke kabupaten/kota di Kalimantan Timur untuk mengirimkan 

satu (personil) yang akan diikut sertakan dalam Bimbingan Teknis 

Pengelolaan Data Pada Aplikasi “Sistem Informasi Database Sumber 

Daya Alam di Provinsi Kalimantan Timur”  yang akan dilaksanakan 

kemudian. Disamping itu juga untuk mengumpulkan data-data terkait 

sumber daya alam di Kabupaten/kota. 
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3. 2. 2. Konsultasi  

Konsultasi dilakukan khususnya untuk mendapatkan informasi 

tentang tenaga ahli yang akan menjadi narasumber dalam kegiatan 

Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Pada Aplikasi “Sistem Informasi 

Database Sumber Daya Alam di Provinsi Kalimantan Timur”. Disamping 

itu juga dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk 

mendapatkan gambaran, masukan dan ajang tukar pemikiran tentang 

kegiatan yang sedang dilakukan.  

  

3. 2. 3. Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Pada Aplikasi “Sistem 

Informasi Database Sumber Daya Alam di Provinsi Kalimantan 

Timur” 

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Pada 

Aplikasi “Sistem Informasi Database Sumber Daya Alam di Provinsi 

Kalimantan Timur”, dilakukan selama 1 (satu) hari pada tanggal 21 

November 2016, di Aula Lantai 2 Kantor Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Jln. MT. Haryono 

No. 126 Samarinda. 

 Tujuan dari pelaksanaan bimbingan teknik tersebut adalah 

untuk memberi pemahaman dan kemampuan kepada operator yang 

menangani pengelolaan data pada aplikasi Sistem Informasi Database 

Sumber Daya Alam di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga memiliki 

keahlian untuk melakukan pengelolaan dan input data, sehingga 

nantinya akan tersaji data yang akurat dan terbarukan. 

Dalam pelaksanaan bimbingan teknis diundang dinas teknis di 

Provinsi Kalimantan Timur, Badan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah seluruh 
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kabupaten dan kota juga diundang, personil internal Badan Penelitian 

dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan juga tamu 

undangan lainnya.  

Berikut daftar yang diundangan dalam rangka kegiatan 

bimbingan teknis Pengelolaan Data Pada Aplikasi “Sistem Informasi 

Database Sumber Daya Alam di Provinsi Kalimantan Timur”. 

 

Daftar Undangan: 

1. Kepala Distamben Prov. Kaltim 

2. Kepala Distan Tanaman Pangan Prov. Kaltim 

3. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim 

4. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim 

5. Kepala Dinas Peternakan Prov. Kaltim 

6. Kepala Balitbangda Kab. Kukar 

7. Kepala Balitbangda Kab. Kutim 

8. Kepala Bappeda Kab. Paser 

9. Kepala Bappeda Kab. PPU 

10. Kepala Bappeda Kota Balikpapan 

11. Kepala BLDD Kota Samarinda 

12. Kepala Bappeda Kab. Mahakam Ulu 

13. Kepala Bappeda Kab. Kutai Barat 

14. Kepala Bappeda Kab. Berau 

15. Kabid. SDA dan Teknologi Balitbangda Prov. Kaltim 

16. Kabid. Pemerintahan dan Aparatur Balitbangda Prov. 

Kaltim 

17. Kabid Ekonomi dan Pembangunan Balitbangda Prov. 

Kaltim 

18. Kepaa UPTB BPMSK Balitbangda Prov. Kaltim 
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19. Plt. Sekretaris Balitbangda Prov. Kaltim 

20. Plt. Kabid. Kesra dan Kemasyarakatan Balitbangda Prov. 

Kaltim 

21. Kasubbid. Sumber Daya Alam Balitbangda Prov. Kaltim 

22. Kasubbid. Teknologi Balitbangda Prov. Kaltim 

23. Kasubbid Sospol, Budaya dan Kesra Balitbangda 

Prov.Kaltim 

24. Kasubbid Hukum, Ham dan Pemberdayaan Perempuan 

Balitbangda Prov. Kaltim 

25. Kasubbid.Pembangunan Balitbangda Prov. Kaltim 

26. Kasubbid. Ekonomi dan Keuangan Balitbangda Prov. 

Kaltim 

27. Kasubbid. Tata Pemerintahan Balitbangda Prov. Kaltim 

28. Kasubbid. Pemberdayaan Aparatur Balitbangda Prov. 

Kaltim 

29. Kasubbag. Umum Balitbangda Prov. Kaltim 

30. Kasubbag. Keuangan Balitbangda Prov. Kaltim 

31. Kasubbag. Perencanaan Program Balitbangda Prov. 

Kaltim 

32. Kasubbag. Tata Usaha UPTB BPMSK Balitbangda Prov. 

Kaltim 

33. Kasi. Pengujian UPTB BPMSK Balitbangda Prov. Kaltim 

34. Kasi. Standarisasi dan Dokumentasi UPTB BPMSK 

Balitbangda Prov. Kaltim 

35. Dr. Syahrumsyah Asri, SH, M. Si 

36. Dr. Hasyim Miraje 

37. H. Nofiarsyah, SE, MM 

38. Ari Sasmoko Adi, ST, MT 
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39. Adi Hendro Purnomo, M. Ap 

40. Bramantyo Adi Nugroho, SE, M. Ec. Dev 

41. Hj. Eka Noorsanti, SP 

42. Pebiansyah Hafsari, SH 

43. Yuli Fitrianto, S. Sos 

44. Ratih Fenty AB, S. Ap 

45. Sigit Puspito, ST 

46. Puput Wahyu Budiman, ST 

47. Heru Sutjahjo, SE 

48. Elvida Perminasari, SE 

49. Suharsono ST 

50. Noor Wahyuningsih, ST 

51. Zhikry Fitrian, ST 

52. Irma Dewi A. Md 

53. Tommy 

54. Hendi Darmawan, S. Pt 

55. Irma Yusnita, ST 

56. Arrahmi Widya Ratna, S. Pi 

57. Jendi Siregar, ST 

58. Fahmi Wahyudi, SE 

59. Ani Endang Sri Sumarni 

60. Kurnia Payuk, S. TP 

61. Supain Rahman 
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BAB. IV HASIL KEGIATAN 

 

4. 1. Koordinasi ke Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur 

a. Kota Balikpapan, hasil koordinasi dengan Bappeda Kota Balikpapan 

antara lain : 

1. Pada tahun 2015, Bidang SDA dan Teknologi Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Timur 

telah melaksanakan kegiatan Pembangunan Aplikasi Sistem 

Informasi Database Sumber Daya Alam (SDA) Provinsi Kalimantan 

Timur. 

2. Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Database Sumber Daya 

Alam (SDA) Provinsi Kalimantan Timur untuk tahap pertama berupa 

Sistem Informasi Database Sumber Daya Alam telah selesai dan 

diujicoba serta kepada pihak-pihak yang memiliki akses. 

3. Berdasarkan beberapa kali ujicoba dan pelatihan dapat diperoleh 

gambaran kemampuan operator atau karyawan yang memiliki akses 

untuk menginput data. Secara umum telah mampu untuk 

melaksanakan tugas tersebut, namun ada sedikit kekurangan yang 

terjadi yang diakibatkan oleh belum semua operator input data 

memahami kode SDA yang dikelola setiap dinas maupun 

kota/kabupaten sehingga memungkinkan data salah input. 

4. Guna meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang mengelola 

Aplikasi Sistem Informasi Database Sumber Daya Alam (SDA) 

Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2016 Balitbangda Prov. 

Kaltim melakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan 

Database Sumber Daya Alam. Salah satu bentuk dari kegiatan 
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tersebut adalah pelatihan untuk meningkatkan kualitas operator 

sebagai penginput data ke sistem. 

5. Pelatihan akan dilaksanakan di Kantor Balitbangda Prov. Kaltim, 

dengan mengundang secara resmi stakeholder terkait dengan 

undangan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu 

pihak yang diundangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan 

Kota Balikpapan. Dengan undangan tersebut diharapkan Bappeda 

Kota Balikpapan dapat mengirimkan personil untuk dapat mengikuti 

kegiatan pelatihan tersebut. 

6. Disampaikan oleh Kasubbid Penelitian Ekonomi Fisik Kota, 

Bappeda Kota Balikpapan Hj. Rusdinah, bahwa pihak Bappeda kota 

Balikpapan sangat menghargai informasi yang disampaikan oleh 

pihak Balitbangda Prov. Kaltim mengenai pelatihan dalam rangka 

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Database Sumber Daya Alam. 

Bappeda kota Balikpapan akan menindaklanjuti hal tersebut setelah 

ada undangan resmi yang disampaikan dengan mengiriman 

personil untuk mengikuti pelatihan. 

 

b. Kabupaten Penajam Paser Utara, hasil koordinasi dengan Bappeda 

Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain : 

1. Guna meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang mengelola 

Aplikasi Sistem Informasi Database Sumber Daya Alam (SDA) 

Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun anggaran 2016 ini 

Balitbangda Prov. Kaltim melakukan kegiatan Peningkatan 

Kapasitas Pengelolaan Database Sumber Daya Alam. Salah satu 

bentuk dari kegiatan tersebut adalah pelatihan/bimbingan teknik 

(bimtek) untuk meningkatkan kualitas operator sebagai penginput 

data ke sistem. 
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2. Pelatihan akan dilaksanakan di Kantor Balitbangda Prov. Kaltim, 

dengan mengundang secara resmi stakeholder terkait. Salah satu 

pihak yang diundangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan 

Kabupaten Penajam Paser Utara. 

3. Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal ini 

disampaikan oleh Kasubbid. Penelitian Kebijakan dan 

Pengembangan Teknologi sangat menghargai informasi yang 

disampaikan oleh Balitbangda Prov. Kaltim, dan segeran akan 

menyampaikan nama untuk di masukan dalam SK dalam Tim 

pengelola database SDA Kaltim. 

4. Dalam hal ini Kasubbid. Penelitian Kebijakan dan Pengembangan 

Teknologi juga menyampaikan beberapa kegiatan yang sedang 

dilakukan oleh Bappeda Kab. PPU, antara lain : 

- Penyusunan Standar Pelayanan Minimum dan Database Bidang 

Pendidikan. 

- Penyusunan Standar Pelayanan Minimum dan Database Bidang 

Kesehatan. 

- Penyusunan Standar Pelayanan Minimum dan Database Bidang 

Irigasi. 

- Penyusunan Standar Pelayanan Minimum dan Database Bidang 

Pasar. 

- Penyusunan Standar Pelayanan Minimum dan Database Bidang 

Industri. 

- Penyusunan Standar Pelayanan Minimum dan Database Bidang 

Jalan. 

- Penyusunan Standar Pelayanan Minimum dan Database Bidang 

Pemukiman dan Sanitasi. 
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c. Kabupaten Kutai Kartanegara, hasil koordinasi dengan Badan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 

antara lain : 

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) 

Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Bidang SDA dan 

Teknologi telah melaksanakan kegiatan Pembangunan Aplikasi 

Sistem Informasi Database Sumber Daya Alam (SDA) Provinsi 

Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2015. 

2. Aplikasi Sistem Informasi Database Sumber Daya Alam (SDA) 

Provinsi Kalimantan Timur untuk tahap pertama berupa Sistem 

Informasi Database Sumber Daya Alam telah selesai dan diujicoba 

kepada pihak-pihak yang memiliki akses. 

3. Guna meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang mengelola 

Aplikasi Sistem Informasi Database Sumber Daya Alam (SDA) 

Provinsi Kalimantan Timur. Tahun Anggaran 2016 ini, Balitbangda 

Prov. Kaltim melakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas 

Pengelolaan Database Sumber Daya Alam. Salah satu bentuk dari 

kegiatan tersebut adalah pelatihan untuk meningkatkan kualitas 

operator sebagai penginput data ke sistem. 

4. Sebelum dilaksanakan pelatihan, terlebih dahulu Balitbangda Prov. 

Kaltim akan melayangkan surat kepada stakeholder terkait, salah 

satunya ke Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara untuk bisa 

menunjuk satu personil untuk dimasukkan dalam Surat Keputusan 

(SK) Gubernur Kalimantan Timur sebagai dasar dilaksanakannya 

kegiatan pelatihan. 

5. Pelatihan akan dilaksanakan di Kantor Balitbangda Prov. Kaltim, 

dengan mengundang secara resmi stakeholder terkait. Salah satu 
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pihak yang akan diundangan adalah Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. 

6. Pihak Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara dalam hal ini 

disampaikan oleh Kasubbid. Informasi dan Teknologi sangat 

menghargai informasi yang disampaikan oleh pihak Balitbangda 

Prov. Kaltim mengenai pelatihan dalam rangka Peningkatan 

Kapasitas Pengelolaan Database Sumber Daya Alam. Balitbangda 

Kab. Kutai Kartanegara akan segera menyampaikan nama 

personil untuk mengikuti pelatihan yang akan dilaksanakan. 

d. Kabupaten Kutai Kutai Timur, hasil koordinasi dengan Badan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Timur antara 

lain : 

1. Pada Tahun 2016 ini, Badan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah (Balitbangda) Prov. Kaltim, khususnya pada Bidang SDA 

dan Teknologi melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas 

Pengelolaan Database Sumber Daya Alam di Provinsi Kalimantan 

Timur. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan 

Database Sumber Daya Alam yang perangkat lunaknya telah 

dibuat pada tahun 2015. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk 

pelatihan kepada personil/operator yang ditunjuk dari SKPD 

lingkup provinsi dan kabupaten/kota di Kaltim untuk mengelola 

perangkat lunak tersebut. Adapun pelatihan tersebut direncanakan 

dilaksanakan di Kantor Balitbangda Prov. Kaltim pada bulan 

September 2016. 

2. Untuk mendukung kegiatan tersebut, perlu dilakukan penyampaian 

surat permintaan personil kepada kabupaten/kota. Adapun SKPD 

yang dituju untuk permohonan personil di kabupaten/kota yaitu 
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Balitbangda atau Bappeda bagi kabupaten/kota yang belum 

memiliki Balitbangda. 

3. Untuk lokus di Kabupaten Kutai Timur, khususnya di Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kab. Kutai Timur, Tim diterima oleh 

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Balitbang Kab. Kutim, 

Ibu Asih didampingi oleh Kepala Sub Bidang SDA Balitbang Kab. 

Kutim, Bapak Hendrik. Bapak Hendrik menyatakan akan segera 

membalas surat tersebut dan menyiapkan data-data yang 

diperlukan terkait SDA di Kab. Kutim. 

 

 

4. 2. Koordinasi ke Daerah di luar Provinsi Kalimantan Timur 

a. Bandung Provinsi Jawa Barat, hasil koordinasi dengan Universitas 

Nasional PASIM Bandung antara lain :  

1. Tim Kegiatan Pengelolaan Data base Sumber Daya Alam Bidang 

SDA & Teknologi Balitbangda Prov. Kaltim TA 2016 melakukan 

koordinasi dan konsultasi keterkaitanya dengan rencana aksi 

pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Tim Ahli Bidang IT 

Universitas Nasional PASIM Bandung, sebagai wujud tindak lanjut 

dari kegiatan tahun 2015. Dimana Tim Ahli yang melakukan 

pendampingan teknik kegiatan tersebut tetap konsisten dalam 

keberlanjutan kegiatan ini agar tidak bias dalam misi yang ingin 

diharapkan Balitbangda Prov. Kaltim guna mengcover data SDA 

Kaltim secara komprehensif melalui transfer ilmu kepada 

pengelolanya ataupun operator yang telah mendapat rekomendasi 

dari SKPD terkait baik di level Provinsi maupun Kabupaten dan 

Kota. 

BALI
TBANGDA P

ROV. K
ALT

IM



 
 
 
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 

 

 

Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Database Sumber Daya Alam  44 

2. Pada kesempatan tersebut Tim Balitbangda mengutarakan maksud 

dan tujuan keberlanjutan kegiatan tersebut TA 2016 dengan 

menyesuaikan anggaran yang telah teralokasi dan telah 

terasionalisasi dari kebijakan pemerintah daerah, walaupun 

kemungkinannya tidak bisa dituntut seratus persen ideal sesuai 

rencana awal ataupun ideal sebagaimana mestinya. Namun 

prinsipnya kegiatan ini tetap harus berkelanjutan sebagaimana yang 

sudah direncanakan melalui pendampingan teknis yang juga harus 

tetap melibatkan Tim  Ahli IT dari UNAS PASIM Bandung sebagai 

Tim yang sejak 2015 telah membantu Balitbangda Prov. Kaltim 

dalam kegiatan ini. 

3. Inti dari pertemuan koordinasi dan konsultasi Tim Balitbangda 

dengan Tim ahli IT Universitas Nasional PASIM Bandung sebagai 

mitra teknis pelatihan kegiatan keberlanjutan Pengelolaan Data 

Base SDA Kaltim adalah meminta kesediaan Bapak Iim Abdurrohim 

sebagai koordinator Tim Ahli kegiatan tersebut untuk melatih 

pendampingan teknis kepada para operator dari berbagai SKPD 

terkait di Provinsi Kaltim dengan jadwal pelaksanaan direncanakan 

Bulan September 2016 di Kota Samarinda Kaltim. Agenda 

kepastian pelaksanaan dan hal-hal teknis terkait dengan kegiatan 

tersebut akan dikomunikasikan lebih lanjut secara intensif minimal 

sebulan sebelum hari H nya. 

4. Dari hasil koordinasi, komunikasi dan interaksi tersebut diperoleh 

kata sepakat dari Tim Ahli untuk menyetujui rencana aksi 

pelaksanaan keberlanjutan Pengelolaan Data Base SDA Kaltim dan 

sebagaimana bunyi point 3 bahwa intensifnya akan 

dikomunikasikan lebih lanjut minimal sebulan sebelum hari 

pelaksanaan, sehingga baik Balitbangda Prov. Kaltim maupun pihak 
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Bapak Iim Abdurrohim dapat benar-benar mensetting waktu dengan 

persiapan yang lebih baik. Pada kesempatan ini Tim Balitbangda 

juga menginformasikan bahwa akomodasi transportasi dan 

honorarium pendampingan di tanggung sepenuhnya oleh 

Balitbangda Prov. Kaltim. 

5. Pada waktu yang bersamaan dengan tugas ke Bandung maka 

Balitbangda Prov. Kaltim juga mendapatkan undangan dari BPPT 

Serpong Jakarta untuk hadir sebagai peserta pelatihan Peningkatan 

Kapasitas SDM guna meningkatkan kemampuan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap lebih baik dalam melakukan tugas dan 

fungsi tuntutan dalam menyikapi inovasi dan implementasinya. 

Keterkaitan acara tersebut maka kami dari Tim Balitbangda yang 

mendapat mandat tugas sekaligus juga mewakili untuk hadir pada 

acara dimaksud  guna memenuhi undangan dari BPPT 

sebagaimana kami lampirkan fotocopy undangan. Kegiatan ini 

menghadirkan narasumber Dr. Ir. Tatang Akhmad Taufik selaku 

Deputi Kepala Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi BPPT. 

6. Selain menghadiri undangan tersebut kami juga berkesempatan 

melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif kepada 

Bapak Direktur Pusat Teknologi Inovasi Daerah BPPT Ir. Atang 

Sulaeman, M.Si tentang seputar Program Penguatan SIDa dan 

pandangan serta advis beliau tentang Program tersebut di Kaltim. 

Inti dari pembicaraan pertemuan tersebut beliau menyiratkan 

Balitbangda Kaltim harus benar-benar menjadi motornya SIDa di 

Provinsi dan langkah-langkah yang sudah dimulai tahun 2016 ini 

dinilai beliau sudah menjadi kemajuan dengan adanya kegiatan-

kegiatan ke Kabupaten dan Kota namun harus ada tindak lanjut lagi 

setelah itu untuk menangkap satu permasalahan di Kabupaten dan 
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Kota yang menjadi tempat/lokus kegiatan SIDa ini yang bisa lebih 

dipertajam oleh Balitbangda untuk membantu berbuat lebih banyak 

agar permasalahan itu dapat terwujud menjadi suatu solusi yang 

konkrit bisa dirasakan oleh Kabupaten dan Kota. Selain itu 

komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan Program SIDa 

menurut beliau, itu yang harus dipunyai Kaltim untuk sukses. 

b. Bandung Provinsi Jawa Barat, hasil Koordinasi ke Narasumber     

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Database Sumber Daya 

Alam dan Koordinasi ke Badan Penelitian Pengembangan dan 

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (BP3IPTEK) Prov. Jawa 

Barat antara lain :  

A. Kegiatan di Universitas Nasional Pasim 

1. Rapat koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan pelatihan 

kepada operator baik yang berada di kabupaten atau kota 

maupun yang berada di instansi teknis pada Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur guna meningkatkan kapasitas 

pengelolaan database sumber daya alam khususnya di Provinsi 

Kalimantan Timur yang dijadwalkan pada minggu ke tiga Bulan 

September 2016 dan prinsipnya untuk narasumber kegiatan 

dimaksud sudah tidak ada masalah dan beliau bersedia untuk 

hadir dan kemudian tinggal menetapkan tanggal 

pelaksanaannya. 

2. Adapun manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sesuai 

dengan visi dan misi dari organisasi, dimana pembangunan 

sistem akan membuat sistem sesuai dengan informasi yang 

diperoleh dari pihak terkait dan membangun infrastruktur sistem 

serta memuat informasi apa saja yang dapat diakses dan 

ditampilkan ke dalam sistem. Balitbangda Provinsi Kalimantan 
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Timur memiliki hak akses penuh terhadap sistem aplikasi 

database ini, termasuk mengelola data user yang diberi hak 

akses, Balitbangda Prov. Kaltim dapat menentukan siapa saja 

yang dapat mengakses setiap potensi daerah dan atau 

menambah data user baru. 

3. Guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 

penelitian dan pengembangan ke depan maka, perlu adanya 

kerjasama – kerjasama yang akan ditindaklanjuti berupa 

perumusan Memorandum of Understanding (MoU) yang tidak 

menutup kemungkian di dalam kerjasamanya nanti akan 

membuka peluang kepada bidang – bidang lain untuk dapat 

mengunakan hasil kesepakatan ini. 

B. Kegiatan koordinasi di Badan Penelitian, Pengembangan dan 

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (BP3IPTEK) 

1. Berdirinya Badan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sekarang ini tidak terlepas dari 

peran serta dan dukungan oleh para pengambil kebijakan 

sehingga apa yang menjadi tugas dan fungsi dari BP3IPTEK 

selalu mendapat dukungan serta dorongan termasuk dalam 

besaran pemberian anggaran. Diharapkan dengan adanya 

BP3IPTEK ini agar dapat mengawal pembangunan di Jawa 

Barat yang berbasis penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang berdasarkan kepada hasil – hasil penelitian dan juga 

sebagai media pemersatu antara peneliti – peneliti yang ada di 

Jawa Barat.  

2. Baru – baru ini Badan Penelitian, Pengembangan dan 

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (BP3IPTEK) telah 

melaksanakan kegiatan sosialisasi yang dilatarbelakangi oleh 
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banyaknya karya ilmiah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Juga 

berkaitan dengan adanya balai – balai penelitian tingkat 

nasional, yang belum terinformasikan dan termanfaatkan untuk 

solusi pembangunan di Jawa Barat, untuk itu dibutuhkan 

seminar yang melibatkan stakeholder  

3. Dari hasil pembicaraan dengan sekretaris BP3IPTEK Ibu Linda 

Al Amin, SE., MT beliau berkeinginan untuk berkunjung ke 

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantanh 

Timur dalam rangka tukar menukar informasi terkait dengan 

kegiatan kelitbangan. 

 

4. 3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Pada Aplikasi 

“Sistem Informasi Database Sumber Daya Alam di Provinsi 

Kalimantan Timur”. 

a. Waktu Pelaksanaan 

  Waktu Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Pada 

Aplikasi “Sistem Informasi Database Sumber Daya Alam di Provinsi 

Kalimantan Timur”, dilakukan selama 1 (satu) hari pada tanggal 21 

November 2016, di Aula Lantai 2 Kantor Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Jln. MT. Haryono 

No. 126 Samarinda. 

 

Adapun Jadwal Kegiatannya adalah sebagai berikut : 

 

Pukul Kegiatan 
Penanggung 

Jawab 

08.30 – 09.00 Wita Registrasi Peserta Panitia 
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09.00 – 09.30 Wita Pembukaan  Panitia dan Kepala 

Balitbangda Prov. 

Kaltim 

09.30 – 11.00 Wita Pemaparan Materi Narasumber : 

Moderator : Adji 

Ismail, S. Sos, M. 

si 

11.00 – 12.00 Wita Diskusi dan Tanya Jawab Narasumber : 

Moderator : Adji 

Ismail, S. Sos, M. 

si 

12.00 – 13.00 Wita Ishoma Panitia 

13.00 – 15.00 Wita Praktek Pengelolaan Data 

pada Aplikasi  

Narasumber : 

Panitia 

15.30 -  Penutupan  

 

 

b. Peserta 

  Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Data 

Pada Aplikasi “Sistem Informasi Database Sumber Daya Alam di 

Provinsi Kalimantan Timur” di ikuti dan di hadiri antara lain oleh :  

 

No Nama Instansi 

1 Ani Endang Sri Silasmi BLDD Kota Samarinda 

2 Nurekayanti Bappeda Kota Bontang 

3 Any Tamala  
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4 Tomy Bappeda PPU 

5 Hendi Darmawan Disnak Prov. Kaltim 

6 M.Reza Pahlevi, S. Hut Disbun Prov. Kaltim 

7 Kiki Purwanti Disbun Prov. Kaltim 

8 Sri Widowati Asra Balitbangda Prov. Kaltim 

9 Mat Nur Balitbangda Prov. Kaltim 

10 Supian Rahman Bappeda Kota Balikpapan 

11 Elvida Permina Sari Balitbangda Prov. Kaltim 

12 Heru Sutjahjo Balitbangda Prov. Kaltim 

13 Suharsono Balitbangda Prov. Kaltim 

14 Usni Ad‟hiyah Balitbangda Prov. Kaltim 

15 Syahidam Noor Balitbangda Prov. Kaltim 

16 Jendi Siregar Distamben Prov. Kaltim 

17 Gusti Balitbangda Prov. Kaltim 

18 Mustofa Balitbangda Prov. Kaltim 

19 Kurnia Payuk Balitbangda Kab. Kutai 

Timur 

20 Sopia Lena Balitbangda Prov. Kaltim 

21 Zhikry Fitrian Balitbangda Prov. Kaltim 

22 Rian Faturahman Balitbangda Prov. Kaltim 

23 Yety Oktariany Balitbangda Prov. Kaltim 

24 Husniyanur Balitbangda Prov. Kaltim 

25 Wakidi Balitbangda Prov. Kaltim 

26 Rabiatul A Balitbangda Prov. Kaltim 

27 M. Luthfie Balitbangda Prov. Kaltim 

28 Deni Rachman Balitbangda Prov. Kaltim 

30 Eny D Balitbangda Prov. Kaltim 
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31 Abdul Gafar Balitbangda Prov. Kaltim 

32 Ernawati Balitbangda Prov. Kaltim 

33 Saipul Anwar Balitbangda Prov. Kaltim 

34 Juraidi Balitbangda Prov. Kaltim 

35 Nor A Balitbangda Prov. Kaltim 

36 Jumiati Balitbangda Prov. Kaltim 

37 Idriansyah Balitbangda Prov. Kaltim 

38 Rudy Rinata Balitbangda Prov. Kaltim 

39 Munadi Balitbangda Prov. Kaltim 

40 Delvard Balitbangda Prov. Kaltim 

41 Hamni Balitbangda Prov. Kaltim 

42 Irma Dewi Balitbangda Prov. Kaltim 

43 Abdul Hayat Balitbangda Prov. Kaltim 

44 Sayid Valda Balitbangda Prov. Kaltim 

45 Azwar Balitbangda Prov. Kaltim 

46 Budi A Balitbangda Prov. Kaltim 

47 Romalitua Balitbangda Prov. Kaltim 

48 Noor Wahyuningsih Balitbangda Prov. Kaltim 

49 Muthia Puspitaria Balitbangda Prov. Kaltim 

 

c. Notulensi 

I. Acara dibuka oleh sambutan dari Kepala Balitbangda Prov. 

Kaltim yang diwakili Drs. Muhammad Ramadhan, MMT selaku 

Kepala Bidang SDA dan Teknologi. Dalam sambutannya, poin-

poin yang disampaikan yaitu: 

1. Kegiatan bimtek ini merupakan sarana peningkatan kapasitas 

pengelolaan database SDA di Provinsi Kalimantan Timur yang 
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mana kegiatan ini juga telah dilakukan pada tahun 2015 yang 

lalu.  

2. Sektor-sektor SDA di Provinsi Kalimantan Timur meliputi 

sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, 

pertambangan dan sektor-sektor lainnya. 

3. Para peserta/operator dari SKPD provinsi maupun 

kabupaten/kota diharapkan dapat menjadi operator tetap 

dalam pengelolaan database SDA ini sehingga memudahkan 

proses peng-update-an database SDA kedepannya. 

4. Adapun tenaga ahli yang menjadi narasumber pada bimtek ini 

yaitu Bapak Iim Abdurrohim dari Universitas Nasional Pasim 

Jawa Barat. 

II. Acara selanjutnya yaitu penyampaian paparan mengenai Aplikasi 

Sistem Informasi Database SDA Prov. Kaltim yang disampaikan 

oleh Bapak Iim Abdurrohim, ST, MT selaku narasumber. Poin-

poin yang disampaikan yaitu: 

1. Agenda kegiatan ini terbagi 2 yaitu penjelasan fitur-fitur di 

dalam aplikasi dan mekanisme penginputan data. 

2. Fungsi utama dari aplikasi database SDA ini sebenarnya 

merupakan wahana promosi bagi daerah tidak hanya pada 

skala nasional namun juga pada skala global. 

3. Tentunya data-data yang ditampilkan pada aplikasi ini harus 

update dan valid agar informasi yang diberikan kepada 

masyarakat adalah benar dan akurat. 

4. Fitur potensi daerah yang terdapat dalam aplikasi database 

SDA meliputi SDA hutan, SDA lahan pertanian, SDA tambang 

dan SDA hayati pesisir dan laut. 
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5. Untuk fitur lingkup daerah pada aplikasi database SDA ini 

meliputi 10 kabupaten/kota yang ada di Kaltim. 

6. Manajemen user pada aplikasi database SDA ini terbagi 

menjadi 2 yaitu koordinator pengelola aplikasi oleh 

Balitbangda Prov. Kaltim sebagai administrator dan format 

laporan dari operator (SKPD provinsi dan kabupaten/kota) 

yang ditampilkan secara kualitatif dan kuantitatif. 

7. Untuk fitur otoritas user terdiri dari operator dari SKPD provinsi 

dan kabupaten/kota yang telah ditetapkan dan diberikan akses 

oleh administrator. 

8. Aplikasi database SDA ini juga dapat menampung aspirasi 

masyarakat dalam bentuk pesan singkat yang ditampilkan 

dalam website. Namun pada fitur aspirasi masyarakat 

administrator dapat menyaring pesan-pesan yang layak 

ditampilkan atau yang tidak layak untuk ditampilkan. 

9. Akses aplikasi akan diberikan kepada operator yang  telah 

ditunjuk untuk selalu melakukan updating potensi SDA yang 

menjadi kewenangan instansinya masing-masing 

III. Acara dilanjutkan dengan praktek mekanisme input data aplikasi 

oleh masing-masing operator yang dipandu langsung oleh Bapak 

Iim Abdurrohim, ST, MT. 
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BAB. V PENUTUP 

 

5. 1. Kesimpulan 

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas 

Pengelolaan Database Sumber Daya Alam di Kalimantan Timur tahun 

2016, maka diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan dilakukannya pembangunan aplikasi sistem informasi 

database sumber daya alam ini, maka informasi yang disajikan 

dapat menggambarkan situasi atau keadaan sumber daya alam 

Kalimantan Timur yang terkini dan akan selalu diperbaharui. 

2. Mempermudah akan pencarian informasi baik bagi pemerintah, 

masyarakat dan investor maupun para stakeholder untuk 

pencarian data-data sumber daya alam yang diperlukan melalui 

aplikasi yang bisa langsung diakses oleh user melalui web. 

3. Aplikasi Sistem Pengelolaan database sumber daya alam di 

Kalimantan Timur, bisa dijadikan sebagai sarana untuk 

melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi khususnya yang 

berkaitan dengan distribusi informasi atau pengumpulan 

informasi terkait sumber daya alam dengan bantuan teknologi, 

sehingga lebih meningkatkan efisiensi. 

4. Dalam pencarian data yang akan disajikan ke dalam aplikasi ini 

serta guna akuratnya sebuah data, maka dilakukan dengan 3 

(tiga) metode yaitu :  

- Melakukan koordinasi dengan Kabupaten dan Kota yang ada 

di Provinsi Kalimantan Timur. 
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- Melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga yang 

membidangi sumber daya alam di luar daerah. 

- Melaksanakan bimbingan teknis bagi para pengelola data 

pada aplikasi sistem informasi database sumber daya alam di 

Provinsi Kalimantan Timur dengan melibatkan instansi teknis 

di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan 10 

(sepuluh) kabupaten atau kota yang ada di Provinsi 

Kalimantan Timur. 

 

5. 2. Saran 

1. Aplikasi Sistem Informasi Database Sumber Daya Alam di Provinsi 

Kalimantan Timur agar segera bisa di tautkan dengan Web site Badan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 

agar bisa di kelola, di up date oleh pengeloa dan bisa di akses secara 

luas oleh pengguna internet. 

2. Peran serta dari tenaga operator yang sudah dilatih dan mengikuti 

dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Pada Aplikasi 

“Sistem Informasi Database Sumber Daya Alam di Provinsi Kalimantan 

Timur”, agar di maksimalkan, karena merekalah ujung tombak dari 

pengelolaan aplikasi tersebut. 

3. Perlu adanya alokasi anggaran setiap tahunnya baik itu anggaran 

pengelola data maupun updating sistem aplikasi agar kegiatan 

Pengelolaan Database Sumber Daya Alam di Provinisi Kalimantan 

Timur dapat berjalan dengan baik sehingga data yang tersaji 

merupakan data terbaru. 
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