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1 Kabupaten Bulungan memenuhi hak 
atas pangan secara mandiri yang 
berkualitas dan sesuai secara budaya,

diproduksi dengan sistem pertanian 
yang berkelanjutan dan ramah
lingkungan, serta menjunjung tinggi 
prinsip diversifikasi pangan sesuai
dengan budaya lokal;

Kemajuan pada kondisi fisik dan non 
fisik yang unggul dan berdaya saing,
berperadaban, profesional, serta 
berwawasan ke depan yang luas;

Kondisi masyarakat Kabupaten 
Bulungan yang dapat terpenuhi 
kebutuhan dasar dan pelayanan

dasarnya sehingga hidup nyaman, 
tentram, damai, sentosa, dan makmur
lahir batin.;

Mewujudkan kedaulatan pangan 
yang berbasiskan kearifan lokal;

Meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia yang sehat, cerdas, 
berkarakter, dan berdaya saing;

Memantapkan infrastruktur sebagai 
faktor utama pengembangan 
ekonomi rakyat dan pelayanan 
dasar masyarakat;

Memajukan kualitas hidup 
masyasrakat melalui pengelolaan 
sumber daya alam yang 
berkelanjutan;

Memperkuat tata kelola 
pemerintahan yang baik, keuangan 
daerah yang sehat, serta inovasi 
pembiayaan untuk pembangunan 
Kabupaten Bulungan;
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“MewujudkanKabupaten BulunganBerdaulat Pangan,Maju, dan Sejahtera"





• Integrasi program pertanian dalam artian luas untuk mewujudkan 
kabupaten Bulungan berdaulat pangan berbasis kearifan lokal. 
Program ini bertujuan untuk melakukan pengelolaan terpadu hulu-
hilir pada aspek kelembagaan

Mandau Tani 

(Komando Strategi 
Pembangunan Pertanian) 

• Mengupayakan setiap desa memiliki produk unggulan dalam 
rangka mewujudkan ketahanan pangan dan mendukung 
pengembangan pangan lokal sesuai dengan potensi dan 
klasterisasi wilayah. Produk merupakan hasil integrasi hulu-hilir. 
Mulai dari hasil komoditi pangan sebagai hulu hingga pengolahan 
produk UMKM sebagai hilir

Satu Desa Satu Produksi

• Jaminan pembelian produk hasil produksi pertanian 
yang sejalan dengan upaya mewujudkan kedaulatan 
pangan berbasis kearifan lokal

Jaminan Hasil Produksi 
Pertanian



• Pemberian beasiswa Pendidikan vokasi untuk 
peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan kebutuhan 
dan potensi wilayah. Sumber pendanaan beasiswa lebih 
mengutamakan program-program pendanaan non-
APBD

Beasiswa Vokasi Berbasis 
Potensi Wilayah 

• Program untuk pelatihan SDM (petani, nelayan, pelaku 
usaha UMKM, tenaga kerja) secara teknis dengan 
memanfaatkan konsep kerjasama Pentahelix

Mantera 

(Mandiri dan Terampil) 
Bulungan Berdaulat

• Program pemberian insentif pada guru mengaji, guru 
sekolah minggu, dll. Serta fardhu kifayah dengan 
memberikan wadah berbadan hukum sebagai dasar 
hibah kemudian peningkatan kualitas dan kapasitas 
serta peran rumah ibadah

Benuanta religi



• Pemantapan infrastruktur penguatan ekonomi rakyat 
dan pelayanan dasar masyarakat. Penguatan rumah 
sakit dan fasilitas kesehatan, pemantapan ketersediaan 
listrik, dan air bersih

Mantap 

Pelayanan Dasar 

• Program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan 
teknologi digital dan internet untuk pengembangan potensi 
desa, serta percepatan akses dan layanan informasi, 
sehingga dapat memperkuat pertumbuhan pada sektor 
ekonomi kreatif.

Desa Pintar 

Desa Digital

• Program layanan yang bertujuan memberikan solusi / 
pertolongan pertama bagi permasalahan yang bersifat 
mendesak (masalah kesehatan, masalah kemanusiaan, 
hingga masalah kedaruratan lainnya terkait dengan 
pelayanan publik)

Bulungan 

Reaksi Cepat



• Program pengentasan kemiskinan dengan memperkuat 
UMKM dengan memberikan keringan dalam proses 
administrasi terkait dengan UMKM yang lebih 
sederhana

Kredit Mesra 
(Masyarakat Ekonomi 

Sejahtera)

• Program penerapan konsep pentahelix yang melibatkan 
birokrasi, komunitas masyarakat, perguruan tinggi, 
dunia usaha, serta media dalam mewujudkan visi 
Bulungan Berdaulat Pangan berbasis Kearifan Lokal

Mitra 

Bulungan Berdaulat

• Program pengembangan destinasi wisata berbasis 
kearifan lokal dengan memanfaatkan dan 
mempertahankan fungsi ekologi guna menjaga 
kelestarian lingkungan

Ekowisata Berbasis 
Kearifan Lokal



• Program yang menjadi bagian dari ADD yang merupakan 
manifestasi dari kepedulian Pemerintah Kabupaten Bulungan 
dalam melestarikan lingkungan hidup. Penetapan indikator 
DaPorMasBerNer (Alokasi Dasar, Alokasi Proporsional, Alokasi 
Afirmasi, dan Alokasi Berbasis Kinerja)

TAKE 

(Transfer Anggaran 
Kabupaten Berbasis Ekologi)

• Pemberian insentif pada desa yang memiliki program 
inovatif dan strategis dalam upaya mendukung 
perwujudan visi pembangunan Kabupaten Bulungan

Desa Inovatif

• Perwujudan pelayanan satu pintu untuk seluruh jenis 
produk layanan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Bulungan

Mal Pelayanan Publik 



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



KEBUN ORGANIK 

(PT. PERTAMINA)

KEBUN GIZI

(PT. PKN)

KEMITRAAN DENGAN PERUSAHAAN 



NAIK SAMPAN KE TANJUNG RUMBIA,
JANGAN LUPA MEMETIK PERANGAT,
DEMIKIAN PEMAPARAN DARI SAYA, 

SEMOGA BISA BERMANFAAT.....


