


KATA
PENGANTAR“

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat petunjuk-Nya, buku 
Pedoman Desa Wisata edisi kedua ini bisa diselesaikan sebagai jalan untuk menopang 
kebangkitan pariwisata Indonesia di masa pandemiCovid-19. Sebagaimana kita 
rasakan, pandemi itu telah mengakibatkan keterpurukan ekonomi bangsa dan 
kemunduran pariwisata nasional.

Namun dengan kegigihan dan kebersamaan kita semua, pembangunan kampung  
yang akan membangkitkan kembali ekonomi masyarakat pedesaan terus kita 
upayakan. 

Melalui buku ini, landasan filosofis yang mengedepankan aspek keselamatan 
dan kesehatan sekaligus pembangunan ekonomi pedesaan menjadi jawaban dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tentunya buku yang jauh dari sempurna 
ini memerlukan banyak kritik dan masukan dari semua pihak agar menjadi yang lebih 
baik.

Besar harapannya, buku ini menjadi saksi atas bangkitnya desa wisata dan 
perekonomian masyarakat desa di tengah badai Covid-19. Semoga apa yang kita cita-
citakan di dalam ujian besar ini terwujud demi tercapainya kemaslahatan bangsa. 
Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah senantiasa melindungi kita semua. Aamiin.

Tim Penulis 

Proses terbentuknya program kemitraan Multi-
Stakeholder Pejuang SIGAP Sejahtera tidak bisa lepas dari 
kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kabupaten Berau, 
Kebijakan Alokasi Dana Kampung adalah bentuk komitmen 
Pemerintah Kabupaten Berau terhadap kemajuan dan 
pembangunan kampung. Hal ini sejalan dengan nawacita 
ke 3 dari Presiden Republik Indonesia, yaitu ”Membangun 
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia”.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh

HJ. SRI JUNIARSIH Mas, M.Pd.
Bupati Kabupaten Berau

Pemerintah Kabupaten Berau memberikan Alokasi 
Dana Kampung yang merupakan bagian dari dana 
perimbangan utamanya dana bagi hasil pajak dan retribusi 
yang diterima oleh Kabupaten Berau. Alokasi Dana 
Kampung yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten 
Berau ini melengkapi Alokasi Dana Desa yang diberikan 
oleh pemerintah pusat, ADK diharapkan menjadi bagian 
dari kebijakan yang menjadikan kampung sebagai prioritas 
dalam pembangunan daerah di Kabupaten Berau.

Peraturan Bupati Berau tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang 
diterbitkan setiap tahunnya menyatakan bahwa Alokasi 
Dana Kampung harus mendukung misi meningkatkan taraf 
hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber 
daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah 
yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja 
termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis 
pariwisata dan kearifan lokal. Artinya Pemerintah Kampung 
dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kampung 
maupun APB Kampung harus mulai memprogramkan untuk 
peningkatan kemampuan ekonomi dan peluang usaha 
masyarakat dengan berbasis potensi lokal.

Sebagai upaya untuk mendukung agar penggunaan 
ADK dapat dialokasikan dengan baik untuk pencapaian 
visi-misi Kabupaten Berau dalam rangka peningkatan 
kemampuan ekonomi dan peluang usaha masyarakat 
dengan berbasis potensi lokal, Pemerintah Kabupaten Berau 
membentuk Program Pejuang SIGAP Sejahtera yang diatur 
melalui Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pejuang Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan Menuju 
Masyarakat Sejahtera. Program Pejuang SIGAP Sejahtera 
dilaksanakan melalui kolaborasi antar Stakeholders dalam 
upaya untuk bersama berkolaborasi membangun Kampung 
di Berau.

Kami sadar bahwa pendampingan dan pemberdayaan 
masyarakat pada hakikatnya adalah proses inovasi tanpa 
henti, karena dengan kondisi masyarakat yang terus berubah 
tentu dibutuhkan pula kesigapan untuk terus melakukan 
perubahan. Sehingga kemudian Pejuang Sigap Sejahtera 
2021 di tahun ke tiga pendampingan ini diharapkan dapat 
terus berupaya untuk menggali inspirasi dan membangun 
kolaborasi dengan berbagai pihak melalui Program Pejuang 
SIGAP Sejahtera 2021 dengan sehingga kemudian proses 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung 
di Kabupaten Berau dapat terus berjalan dengan inovasi-
inovasi baru yang mampu mengakselerasi perubahan.

SAMBUTAN BUPATI
KABUPATEN BERAU
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Karena pemberdayaan tidak hanya terkait dengan 
pemberian sarana peningkatan kesejahteraan pada 
masyarakat saja, tapi jauh lebih luas dari itu pemberdayaan 
adalah upaya untuk membangun karakter masyarakat. 

Program SIGAP Sejahtera atau yang lebih dikenal 
dengan Gerakan Membangun Kampung se-Berau ini 
merupakan program pemberdayaan masyarakat di 
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Program tersebut 
diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Berau, YKAN, 
YDBBC dan Fakultas Pertanian UGM untuk mendampingi 
99 Kampung di Kabupaten Berau dengan tujuan 
menyejahterakan masyarakat melalui pendekatan SIGAP. 
Pendampingan kampung melalui pendekatan SIGAP 
atau Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan merupakan 
pendekatan yang memotivasi masyarakat untuk 
mendayagunakan kekuatan yang dimiliki unutk melakukan 
aksi inspiratif dalam pembangunan kampung.

Melalui pendampingan intensif oleh 99 tenaga terlatih  

di 99 Kampung sejak tahun  2019 lalu, program ini mampu 
mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hingga 
akhir tahun 2020 telah terbentuk 95  BUMK, tumbuh 
signifikan dari tahun 2016 lalu yang baru terbentuk 14 
BUMK. 

Selain perekonomian, program tersebut juga 
mendorong laju peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 
terbentuknya tata pemerintahan Kampung yang mandiri 
dan  profesional.

Tercatat hingga akhir 2020 lalu, 8 kampung telah 
berstatus mandiri, 30 kampung berstatus maju, selebihnya 
berstatus berkembang, dan tertinggal yang tersisa satu 
kampung, dan berdasarkan data terbaru di tahun 2021 
kampung yang berstatus mandiri bertambah 3 kampung 
menjadi 11 kampung, hal ini tentu berbeda jauh dari saat 
program pendampingan Pejuang SIGAP Sejahtera  belum 
dimulai dimana kampung tertinggal masih ada 49 Kampung 
dan belum ada satu pun kampung berstatus mandiri. Tindak 
lanjut program ini juga didukung oleh alokasi anggaran 
yang besar, Untuk mensukseskan program pembangunan 
kampung, pemerintah Kabupaten Berau 

berkomitmen mengalokasikan Anggaran Dana 
Kampung (ADK) diluar Anggaran Dana Desa Pemerintah 
Pusat bagi Kampung se-Berau sebesar 1-3 Milyar per tahun.

Membangun Kabupaten Berau dengan citra inovatif 
dan kreatif merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 
peluang dan potensi ekonomi daerah agar kemudian 
masyarakat dapat mandiri secara ekonomi, melihat 
ketangguhan para pelaku industri kreatif di masa pandemi 
Covid-19 yang dengan cepat mampu beradaptasi dan 
kembali produktif memberikan inspirasi bagi Pemerintah 
Kabupaten Berau untuk lebih serius memaksimalkan 
potensi daerah dengan pola pendekatan kebijakan yang 
kreatif dan inovatif. 

Prakarsa pembangunan yang kreatif dan inovatif di 
suatu daerah bukan pekerjaan mudah dan tidak dapat 
dilakukan secara parsial, karena pengembangan kebijakan 
yang inovatif membutuhkan kolaborasi partisipatif dari 
berbagai pemangku kepentingan. Perekayasaan sebuah 
daerah agar semua pihak yang terlibat dari mulai perangkat 
daerah hingga masyarakat memiliki kreatifitas dan ide yang 
inovatif adalah sebuah upaya membangun kemandirian 
daerah.

Sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
Berau yaitu 

“Mewujudkan Berau Maju dan 
Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia 
yang Handal untuk Transformasi 
Ekonomi dalam pengelolaan Sumber 
Daya Alam Secara Berkelanjutan"

 Program Pendampingan Kampung Pejuang SIGAP 
Sejahtera 2021 berupaya menerjemahkan visi tersebut 
dalam  target besar yang ingin dicapai di tahun ini, yaitu 
Pengembangan inovasi pendampingan kampung Pejuang 
SIGAP Sejahtera dengan pendekatan SIGAP, Serta 
berkolaborasi dengan para pihak. 

D

Kami yakin bahwa pola pendampingan kampung 
harus berubah seiring perkembangan zaman, dimana 
dinamika permasalahan yang ada di  masyarakat dan tata 
kelola pemerintahan kampung terus berkembang, sehingga 
pola pendampingan juga harus berubah, pendampingan 
kampung bukan lagi hanya sebuah proses pemenuhan 
kebutuhan administratif kampung saja tapi pendampingan 
kampung harus bisa memberdayakan masyarakat.

i era transformasi seperti saat ini  inovasi kebijakan 
dan Sumber Daya Manusia kreatif  adalah dua 
aspek yang ampuh untuk mendorong kemajuan 

pembangunan sebuah daerah. Tantangan multisektor yang 
tak terduga di seluruh dunia akibat pandemi mendorong 
banyak daerah untuk beradaptasi dengan cara-cara baru, 
dan berorientasi kebijakan inovatif dan juga ekonomi kreatif. 
kebijakan inovatif  merupakan pengembangan konsep 
berdasarkan modal inovasi dan SDM kreatif yang dapat 
berpotensi mengakselerasi pembangunan suatu daerah.

LATAR BELAKANG

6



KONSEP, PENDEKATAN DAN SKEMA 
PROGRAM SIGAP 

engembangan skema pendampingan dan 
pemberdayaan masyarakat dengan segala 
dinamikanya dalam beberapa tahun kebelakang P

menjadi menarik untuk di explore lebih dalam, Terutama 
paska disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
yang antara lain mengubah beberapa sistem pemerintahan 
di Desa. Perubahan tersebut meliputi kedudukan dan jenis 
desa, kewenangan desa, keuangan dan aset desa, serta 
pembangunan desa.

Implementasi dari Undang-Undang Desa kemudian 
berdampak pada agenda agenda pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat desa yang semula Top Down 
menjadi Bottom Up karena Pemerintah Pusat memberikan 
ruang kepada Pemerintah Desa untuk melakukan 
perencanaan kegiatan pembangunan berdasarkan dana 
desa yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota 
maupun Peraturan Bupati.

Dampak positif dari diberikannya ruang kepada 
Pemerintah Desa adalah tumbuhnya inovasi-inovasi 
baru dari desa dalam pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat serta pengembangan potensi desa. Namun 
realitanya tidak semua desa dapat tumbuh dengan 
optimal paska disahkannya kebijakan terkait dana desa, 

sehingga kemudian di beberapa daerah, Pemerintah 
Daerah mengambil kebijakan dengan memberikan program 
pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk 
membantu desa dalam beradaptasi dengan sistem tata 
kelola dan pengembangan desa yang baru, termasuk salah 
satunya program SIGAP Sejahtera di Kabupaten Berau, yang 
merupakan kolaborasi dari berbagai pihak dalam upaya 
mengakselerasi pembangunan masyarakat kampung.

Strategi pendampingan Program SIGAP Kabupaten 
Berau merupakan adaptasi dari Strategi pelibatan 
masyarakat yang dikembangkan oleh TNC. TNC S

membagi proses pendampingan kedalam beberapa tahapan 
utama.

Strategi pelibatan masyarakat ini bertumpu pada 
pendekatan appreciative inquiry untuk menggali, 
menemukenali, dan menghargai kekuatan yang dimiliki 
warga dan mendayagunakannya sebagai daya dorong 
untuk melakukan perubahan positif dan inspiratif. Strategi 
pelibatan masyarakat yang dikembangkan oleh TNC 
mengembangkan tahapan 4D appreciate inquiry, yaitu: 
Discovery-Dream-Design-Delivery, menjadi tahapan 7D 
sebagai berikut:
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Pada tahap awal ini, warga dan pendamping saling 
membuka diri untuk membangun hubungan dan 

kedekatan. Warga menyampaikan kepada pendamping 
mengenai kehidupan mereka, tantangan yang mereka 

hadapi, serta harapan dan mimpi mereka atas kehidupan 
yang lebih baik;

 Pada tahap ini, warga bersama-sama menemukenali 
kekuatan dan aset yang mereka miliki dan memahami 

bahwa kekuatan ini sebetulnya bisa mereka dayagunakan 
secara lebih baik untuk mencapai mimpi dan harapan 

tersebut;

Warga kampung membangun mimpi bersama yang 
akan diwujudkan bersama-sama dengan memanfaatkan 

kekuatan dan aset yang mereka miliki.

Pada tahap ini, warga kampung merancang aksi dan 
kegiatan yang akan mereka lakukan untuk mewujudkan 

mimpi bersama mereka;

Disclosure

Discovery

Design

Dream

Warga kampung melakukan aksi-aksi inspiratif untuk 
memperbaiki kehidupan mereka dan sumber daya alam 

di sekitarnya,

DeliveryDefine
Fasilitator dan warga membangun percakapan tematik 
mengenai tema-tema yang penting bagi keberlanjutan 

kehidupan warga.

Driver
Keberhasilan warga kampung dalam melakukan aksi dan 
kegiatan tersebut akan menginspirasi dan menggerakkan 

mereka untuk melakukan perubahan-perubahan 
positif lain. Warga kampung menjadi tokoh dan motor 
perubahan dan membawa kampung mereka semakin 

dekat dengan mimpi bersama mereka.

1

2

5

3

4

6

7
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Rencana dan Target Pejuang SIGAP Sejahtera 2021

egiatan utama dari program SIGAP Sejahtera ini 
terdiri atas 3 kegiatan, yaitu Pendampingan Tata 
Kelola Kampung (Administrasi Pemerintahan K

Kampung) , Pendampingan Tata Kelola SDA Kampung 
dan Pendampingan Ekonomi Kampung. Kegiatan tersebut 
dilaksanakan
dengan menggunakan pendekatan SIGAP dan dikembangkan 
menurut peraturan serta metode lain yang relevan dengan 
kegaitan pendampingan yang akan dilakukan. Pada kegiatan 
pendampingan ekonomi khususnya akan berfokus kepada 
pendmpingan BUMDes atau BUMK (di Kabupaten Berau) 
dan Pengembangan dan penyiapan desa unutk menyambut 
program PRUKAM. Berikut adalah penjelasan kerangka 
pendampingan Program SIGAP Sejahtera. 

Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat pada 
hakikatnya adalah proses inovasi tanpa henti, karena dengan 
kondisi masyarakat yang terus berubah tentu dibutuhkan 
pula kesigapan untuk terus melakukan perubahan. 

Sehingga Pejuang Sigap Sejahtera 2021 di tahun ke tiga 
pendampingan ini akan berupaya untuk menggali inspirasi 
dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak melalui 
Program Pejuang SIGAP Sejahtera 2021 dengan harapan 
agar proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 
kampung di Kabupaten Berau dapat terus berjalan dengan 
inovasi-inovasi baru yang mampu mengakselerasi 

1. Mengembangkan inovasi Pendampingan 
Kampung Pejuang SIGAP Sejahtera (PSS). Dengan 
Pendekatan SIGAP, Serta berkolaborasi dengan 
para pihak.

2. Membantu Kabupaten Berau mengembangkan 
ekosistem pembangunan kampung yang 
Kolaboratif dengan berbagai stakeholders. 

3. Mempromosikan Berau dengan Pendekatan SIGAP 
ke level Nasional.

Tiga target yang telah kami rumuskan tersebut nantinya 
akan kami capai melalui 5 program SIGAP Sejahtera, hal 
ini kami rumuskan agar kemudian pendampingan yang 
berjalan nantinya akan membangun sebuah sistem yang 
mampu menopang pembangunan kampung di Kabupaten 
Berau yang berkelanjutan, ke 5 program tersebut adalah : 

1. Tata Kelola Pemerintahan Kampung
2. Tata Kelola Sumber Daya Alam Kampung
3. Kesejahteraan Kampung dan Warganya 
4. Pendampingan Kampung oleh Pejuang SIGAP
5. Pengembangan Budaya Literasi
Kelima hal ini menjadi prioritas dalam penyelenggaraan 

program SIGAP Sejahtera 2021.

i tahun ketiga pelaksanaan program PSS ini kami 
memiliki visi besar yang ingin kami wujudkan 
bersama yaitu Menuju Berau Maju-Sejahtera, Tujuan D

yang besar itu tentu harus di iringi dengan tahapan dan 
strategi pencapaian yang baik, oleh karena itu pada PSS 
2021 ini kami mencoba untuk merumuskan tiga target, yaitu 

Hasil dokumentsi kakao oleh Tiim 
Media Program SIGAP Sejahtera

Kabupaten Berau

Hasil dokumentsi Jagung oleh Tiim 
Media Program SIGAP Sejahtera

Kabupaten Berau

Hasil dokumentsi Ikan hasil tangkapan nelayan 
oleh Tiim Media Program SIGAP Sejahtera

Kabupaten Berau

Hasil dokumentsi lada oleh Tiim Media 
Program SIGAP Sejahtera

Kabupaten Berau

Hasil dokumentsi peternakan sapi oleh Tiim 
Media Program SIGAP Sejahtera

Kabupaten Berau

Hasil dokumentsi sawit oleh Tiim 
Media Program SIGAP Sejahtera

Kabupaten Berau
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PENDAMPINGAN 
TATA KELOLA 
PEMERINTAHAN 
KAMPUNG
Program Pendampingan Tata 
Kelola Pemerintahan Kam-
pung merupakan salah satu 
bidang yang memiliki beber-
apa tupoksi pendampingan 
dari Pejuang SIGAP Sejahtera, 
diantaranya; RPJMK, RKPK, 
APBK, Kampung Akademi 
SIGAP, IDM, Profil Kampung, 
Administrasi PKK, Sistem 
Keuangan Desa (Siskeudes) 
dan Website Desa.

12 13

Fasilitasi Website Desa, Pejuang 
SIGAP Sejahtera mengambil peran untuk 

melakukan pendampingan Website 
Kampung di wilayah dampingannya. 

Hingga 2020 sudah terdapat 99 
Kampung di Kabupaten Berau yang telah 

memiliki Website Desa, hal ini dapat 
terealisasi karena Yayasan Konservasi 
Alam Nusantara (YKAN) bekerjasama 
dengan PT. Nemolab telah melakukan 
fasilitasi penyediaan dan pengelolaan 

Website Desa. Kemudian Pejuang SIGAP 
Sejahtera juga melakukan fasilitasi dalam 

pengelolaan Website Desa di wilayah 
dampingannya.

Fasilitasi Penyusunan APBK Tahun 
2021, Berdasarkan hasil penyusunan 
Rencana Kerja Pemerintah Kampung 
(RKPK) yang telah tersusun di akhir 
Tahun 2020 maka Pejuang SIGAP 

Sejahtera kembali melakukan fasilitasi 
penyusunan APBK dengan membantu 
Pemerintah Kampung dalam perincian 

anggaran yang akan direalisasikan 
dalam setahun program pembangunan 

Kampung.

Fasilitasi Profil Kampung Tahun 
2021, Kegiatan tersebut hingga saat ini 
masih berlangsung di masing-masing 

daerah. Dengan fokus pendampingannya 
adalah mendorong terbentuknya 

Tim Pokja Profil Kampung yang akan 
bertugas melakukan updating DDK, 

Potensi dan Perkembangan Kampung. 
Hal ini menjadi penting, sebab hampir 

seluruh kampung telah melakukan 
updating DDK sejak Tahun 2019 namun 

mengabaikan updating Potensi dan 
Perkembangan Kampung. Harapannya, 
tahun ini diperoleh informasi akumulatif 

status perkembangan kampung.

Fasilitasi Pemutakhiran Data IDM 
Tahun 2021, Indeks Desa Membangun 
(IDM) pada Tahun 2021 dilaksanakan 

dengan mekanisme dan sistem berbasis 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

yang merupakan salah satu tabulasi 
data dari kampung dan dituangkan 
dalam bentuk kolektif berdasarkan 

beberapa indeks, diantaranya Indeks 
Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan 

Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan 
Lingkungan (IKL). Konsep data Indeks 

Desa Membangun (IDM) ini selanjutnya 
akan menjadi indikator dan tolak ukur 
peningkatan pembangunan kampung 

dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan 
masyarakat. Data kolektif IDM yang 

telah diupdate, selanjutnya akan 
dikembalikan kepada kampung berupa 
hasil rekomendasi pembangunan dari 
Kementerian Desa yang seyogyanya 
dapat dimanfaatkan sebagai dasar 
perencanaan pembangunan yang 

dapat kita sebut sebagai “Perencanaan 
Pembangunan Kampung berbasis IDM”.

Tata Kelola Pemerintah Kampung Program SIGAP Sejahtera



PENDAMPINGAN
TATA KELOLA EKONOMI

Adapun dalam penguatan 
ekonomi kampung, Pejuang 
Sigap Sejahtera bertugas untuk 
melakukan pemetaan potensi 
ekonomi kampung, memfasilitasi 
pembentukan dan kelengkapan 
administrasi BUMK, melakukan 
monitoring perkembangan BUMK, 
peningkatan kapasitas pengurus 
BUMK, pembuatan rencana kerja 

pengembangan BUMK, memfasilitasi 
pelaporan keuangan dan mendorong 
kinerja BUMK menjadi profesional. 

Pengembangan ekonomi kampung 
melalui Program Pejuang Sigap Sejahtera 
diharapkan dapat memfasilitasi 
pemerintah kampung dalam upaya 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi 
masyarakat.

Pejuang Sigap Sejahtera juga 
memfasilitasi penguatan UMKM, 
pengembangan produk unggulan  
kampung dan pengembangan Produk 
Unggulan Kawasan Perdesaan 
(PRUKADES). Dalam pelaksanaan 
penguatan UMKM dan pengembangan 
produk unggulan kampung, Pejuang 
Sigap Sejahtera bekerjasama dengan 
Yayasan Konservasi Alam Nusantara 

alah satu bidang 
pendampingan dalam 
Program Sigap Sejahtera S

adalah Tata Kelola Ekonomi Kampung 
sebagaimana telah ditetapkan dalam 
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 
2018 tentang Pejuang Aksi Inspiratif 
Warga untuk Perubahan Menuju 
Masyarakat Sejahtera. 

(YKAN) yang bermitra dengan tim The 
Local Enablers (TLE) Sacita Muda 
Bandung. Kegiatan yang dilakukan 
meliputi pendampingan 19 produsen 
terpilih dari 131 daftar produk unggulan 
kampung yang telah didata.

Pendampingan terdiri dari proses 
pemaparan materi “Design Thinking”, 
interview kelas hingga observasi 
langsung ke tempat produksi. Akhir dari 
pendampingan yang dilakukan adalah 
fasilitasi perbaikan desain dan bahan 
kemasan serta fasilitasi pemasaran 
dengan akses rumah pajang dan digital 
marketing. Kampung Pendampingan 
TLE Sacita Muda telang menghasilkan 
19 produk unggulan Kampung.
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Pengembangan PRUKADES Kakao dilaksanakan 
dengan pemberian bantuan berupa benih kakao ber-sertifikat 
dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) Jember. 
Total bantuan sebanyak 111.000 benih kakao dan polibag 
telah di distribusikan kepada 17 kampung. Pembagian 
bantuan tersebut memperhatikan 11 kampung penunjukan 

wilayah pengembangan kakao di Kabupaten Berau (SK No. 
530 tentang Kawasan Pengembangan Agribisnis Kakao 
di Kabupaten Berau), serta 6 kampung lain yang memiliki 
potensi pengembangan kakao.

Rencana Kerja Bidang Tata Kelola Ekonomi Kampung, 
Program SIGAP Sejahtera mengusung tujuan bersama 
untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan 
optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian, 
dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan 
lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis 

pariwisata dan kearifan lokal. Jika dijelaskan secara ringkas 
maka jenis pelaksanaan program Bidang Pengembangan 
Ekonomi Kampung dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pelatihan peningkatan kapasitas Pejuang Sigap 
Sejahtera dan pelibatan masyarakat. 

2. Pelatihan terbatas secara intensif dengan 
pemilihan atau pengkaderan. 

3. Pemutakhiran data base. 
4. Focus Group Discussion (FGD) lintas sektoral 

untuk PRUKADES. 
5. Pilot project pengembangan PRUKADES. 
6. Publikasi
Pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), 

Sejak Tahun 2019 – 2020 Pejuang SIGAP Sejahtera focus 
kepada pembentukan, penguatan, penatausahaan dan 
pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). 
Pencapaian yang membanggakan adalah berhasil 
menaikkan jumlah BUMK terbentuk, dari 73 BUMK yang 

terbentuk pada Tahun 2018 menjadi 95 BUMK pada akhir 
Tahun 2020 Selain itu per-September 2020 telah ada 23 

BUMK yang mampu memberikan sumbangan Penghasilan 
Asli Kampung di Kabupaten Berau, dengan total sumbangan 
PAK sepanjang 2017 – 2020 sebesar Rp. 612.280.303.- 

Pembangkitan Kembali GEMARI KAKAO, ditandai 
dengan upaya mendorong dan memotivasi petani untuk 
kembali mengembangkan Komoditi Kakao, melalui 
inovasi program Gerakan Mengembangkan Agribisnis 
Kakao (GEMARI KAKAO). Program SIGAP Sejahtera juga 
berperan dalam teknis budidaya seperti pemeliharaan 
dan pengendalian hama penyakit dan Pengembangan 
hilirisasi dan pemasaran kakao, yang juga difasilitasi oleh 
Yayasan Konservasi Alam Nusantara di Kampung Merasa, 
Kecamatan Kelay. 

Melalui program ICS (Internal Controle System), 
program perbaikan mutu dan kualitas hasil perkebunan 
kakao di Kampung Merasa di ikutsertakan dalam ajang kakao 
berkulitas bertajuk Cocoa of Excellence 2021 pada Tanggal 
10 Juni 2021, dengan melakukan ekspor kakao perdana 
ke Jerman. Sebanyak 200 kilogram kakao fermentasi dari 
Kampung Merasa akan dikirim ke perusahaan cokelat di 
Jerman, yakni Urwald Schojolade melalui Surabaya. 

Perbaikan Budidaya dan Pola Bisnis Lada. Komoditi 
Prukades yang juga menjadi unggulan Kabupaten Berau 
adalah Lada. Program SIGAP Sejahtera yang melakukan 
pendampingan Prukades, melihat adanya peluang dalam 
perbaikan budidaya lada di Kabupaten Berau. Bekerjasama 
dengan Tim Dosen Fakultas Pertanian UGM, sekretariat 
kabupaten akan memperkenalkan Tanaman Malada sebagai 
batang bawah sambungan tanaman lada, sebagai solusi 
dari pemasalahan yang akibatkan oleh serangga maupun 
penyakit busuk lada.

Pusaka Agung, Pertanian merupakan salah satu sektor 
yang potensial di Kabuapten Berau. Dalam sektor pertanian 
itu sendiri, sub sketor yang berkontribusi cukup besar 
adalah sub sektor tanaman pangan. Dinas pertanian melalui 
Program Sigap Sejahtera berupaya melakukan peningkatkan 
produksi komoditi jagung, dengan pembuatan demplot 
percontohan budidaya jagung yang intensif dan optimal 
serta pemanfaatan limbah jagung sebagai pakan ternak 
sapi. Sekaligus memberikan bimbingan teknis terkait ternak 
sapi yang intensif dan dapat memberikan kesejahteraan 
bagi peternak. 



PENDAMPINGAN 
SUMBER DAYA 
ALAM (SDA)

umber daya alam yang melimpah seperti potensi 
hutan, lahan dan mineral menyebabkan usaha 
atau kegiatan di bidang kehutanan, perkebunan, S

pertanian, perikanan dan pertambangan menjadi sektor 
unggulan dalam menunjang perekonomian daerah. 
Pada akhir Tahun 2020, Kabupaten Berau telah memiliki 
area perhutanan sosial seluas 77.466 hektar. Program 
perhutanan sosial dapat membantu pemerataan ekonomi 
terhadap ketimpangan melalui 3 pilar, yakni lahan, 
kesempatan dan sumber daya manusia.

Kabupaten Berau berkomitmen untuk memperkuat 
skema perhutanan sosial serta mendorong pembangunan 
Sumber Daya Alam kampung yang berkelanjutan. 

Program SIGAP Sejahtera 
di bidang Sumber Daya Alam 
dapat terintegrasi dengan 
Program Karbon Hutan Berau 
(PKHB) yang pada dasarnya 
bertujuan untuk menjawab 
sebagian permasalahan dan 
isu strategis dalam menjaga 
kawasan hutan dan tutupan 
lahan guna menurunkan 
emisi. Pemerintah Kabupaten 
Berau melalui Program SIGAP 
Sejahtera telah proaktif dan 
bersinergi dalam memperkuat 
aksi melalui pelaksanaan 
berbagai program dan 
kegiatan PKHB yang telah 
direncanakan sebagaimana 
tertuang dalam Renstra 
PKHB 2016 – 2025, seperti 
penyesuaian dan pelaksanaan 
program-program perubahan 

Rencana Kerja Bidang Tata 
Kelola Sumber Daya Alam

Rencana kerja bidang 
Tata Kelola Sumber Daya 
Alam Program Sigap 
Sejahtera Tahun 2021 
adalah sebagai berikut:
Membantu Proses Tata 
Guna Lahan

Proses kegiatan 
pendampingan tata guna 
lahan meliputi:

1. Melakukan 
Inventarisir 

iklim, khususnya mitigasi 
melalui REDD+ yang sudah 
memasuki tahap self-
assessment pelaksanaan 
REDD+ untuk kampung-
kampung berkelanjutan/
lestari di Kabupaten Berau.
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data potensi Sumber Daya Alam 
kampung.

2. Melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat untuk memahami 
pentingnya menjaga dan mengelola 
Sumber Daya Alam dengan baik.

3. Melakukan musyawarah Tata Kelola 
Lahan dan SDA kampung.

4. Memfasilitasi kampung dan 
masyarakat dalam menentukan 
dan membuat wilayah kelola 
pembangunan kampung (Rencana 
Tata Guna Lahan) berbasis 
partisipatif masyarakat kampung.

Membantu Proses Pembuatan Peta 3D
1. Fasilitasi proses pengajuan 

pembuatan peta 3D bersama 
Yayayasan Konservasi Alam 
Nusantara dan tenaga ahli.

2. 2Memfasilitasi pembuatan peta 
kampung 3 Dimensi secara 
Partisipatif.

Membantu Pengelolaan SDA 
Perkebunan, Pertanian dan 
Peternakan

1. Pendampingan 
pemanfaatan dan 
pengelolaan SDA yang 
telah disepakati.

Membantu Proses Pengusulan dan 
Pengelolaan Hutan Desa

1. Memfasilitasi kampung 
dalam hal musyawarah 
perencanaan pengusulan 
areal/wilayah perhutanan 
sosial baru.

2. Memfasilitasi peningkatan 
kapasitas pengurus 
Lembaga Hutan Desa 
terkait pengembangan dan 
pemanfaatan pengelolaan 
hutan desa yang telah 
terbentuk.

3. Melakukan pendataan 
dan digitalisasi titik lokasi 
potensi kampung

4. Fasilitasi Coaching 
Program Bidang Sumber 
Daya Alam.

Sekretariat Kabupaten Sigap 
Sejahtera telah melaksanakan 
kegiatan Coaching Daring tentang 
Rencana Tata Guna Lahan, 
Perhutanan Sosial dan Peta 3D. 
Melibatkan Tenaga Ahli Yayasan 
Konservasi Alam Nusantara (YKAN) 
sebagai narasumber. Rencana Tata 
Guna Lahan ini  adalah sebuah 
aturan atau perencanaan untuk 
mengatur fungsi lahan secara 
rasional agar tercipta keteraturan 
kawasan kampung. Tata Guna 
Lahan yang baik memberikan 
dampak positif bagi kampung dan 
masyarakat, antara lain:

1. Perkembangan ekonomi 
menjadi semakin 
positif dengan adanya 
pemerataan fungsi lahan 
yang benar dan sekaligus 
untuk menjaga kelestarian 
sumber daya alam di 
wilayah tersebut.

2. Manfaat perencanaan 
tata guna lahan dapat 
mengurangi dampak 
negative terjadinya 
bencana alam di suatu 
wilayah.

Selanjutnya, Perhutanan Sosial 
adalah sistem pengelolaan Hutan 
Lestari yang dilaksanakan dalam 
Kawasan Hutan Negara atau Hutan 
Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan 

oleh masyarakat setempat atau 
Masyarakat Hukum Adat.

Mengenai peta, yang dapat 
diartikan sebagai gambaran 
konvesional dari permukaan bumi 
baik sebagian atau seluruhnya 
pada bidang datar atau bidang 
yang bisa didatarkan dengan 
dibubuhi skala atau simbol. 
Setelah mengikuti coaching, 
diharapkan agar Pejuang Sigap 
Sejahtera dapat memahami 
gambaran tentang Rencana Tata 
Guna Lahan, Perhutanan Sosial 
dan Peta 3D, sehingga mampu 
dalam melakukan kegiatan 
pendampingan bidang Tata Kelola 
Sumber Daya Alam di Kampung.

Fasilitasi Pembuatan Peta 3 
Dimensi

Peta 3 Dimensi adalah 
miniatur suatu wilayah atau 
ruangan, disebut juga bentuk tiruan 
suatu wilayah atau ruangan. Tujuan 
pembuatan Peta 3 Dimensi untuk 
membuaRencana Tata Guna Lahan 
sehingga masyarakat lebih dekat 
dengan kampung dan mampu 
menyelesaikan konflik terkait batas 
wilayah.

Realisasi fasilitasi 
pembuatan Peta 3D di Tahun 2019 
adalah 25 kampung dan Tahun 
2020 sebanyak 17 kampung. 
Selanjutnya, di semester 1 Tahun 
2021 telah dilakukan fasilitasi 
terhadap 2 kampung dalam 
pembuatan Peta 3D, yaitu kampung 
Pegat Bukur dan Kampung Long 
Lanuk Kecamatan Sambaliung. 
Pelaksanaan kegiatan pembuatan 
peta 3D melibatkan Pejuang 
Sigap Sejahtera, Tenaga Ahli, 
Aparatur Kampung dan Masyarakat 
Kampung.



Kampung cerdas adalah Kampung yang mengi-
kuti perkembangan zaman dan mampu mandiri 
namun tetap menjunjung tinggi nilai kebersa-
maan, gotong-royong dan spritualisme yang 

menjadi kekualatan nilai lokal. Di masa depan 
kampung akan menghadirkan masyarakat yang 
tidak terpusat namun saling terhubung dengan 
pengembangan teknologi digital dalam berbagi 

informasi. 
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PEMBANGUNAN 
BUDAYA LITERASI 
KAMPUNG

alah satu konsep pengembangan Kampung yang 
cocok untuk era sekarang adalah konsep desa 
cerdas yaitu konsep pengembangan desa dengan S

memanfaatkan teknologi digital baik untuk pelayanan 
publik dan pengembangan kawasan seperti infrastruktur, 
teknologi informasi, teknologi komunikasi, transportasi, 
zonasi, irigasi, drainase, dan energi.

Literasi teknologi informasi dan komunikasi 
merupakan keterampilan berpikir kritis dan kreatif terhadap 
informasi dan komunikasi sebagai warga global dengan 
bertanggung jawab dan beretika dalam menggunakan 
perangkat teknologi informasi dan komunikasi (www.edu.
gov.mb.ca/). 

Tujuannya adalah mengedukasi masyarakat dalam 
memanfaatkan teknologi dan komunikasi secara bijak 
dan kreatif. Kegiatan-kegiatan yang dapat dikembangkan, 
antara lain:

• Mengenal dan belajar menggunakan perangkat 
komputer;

• Belajar menggunakan media sosial sebagai 
sarana publikasi kegiatan dan hal-hal yang kreatif;

• Pelatihan jurnalistik;
• Memanfaatkan teknologi untuk wirausaha.
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