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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlambatan ekonomi yang terjadi mengakibatkan banyak kebijakan yang diambil
oleh Pemerintah Pusat dalam rangka mempercepat proses pembangunan. Salah
satu kebijakan yang mencoba mendorong pendapatan negara adalah Tax
Amnesty, dimana pemerintah memberikan kelonggaran dan pengampunan
kepada para wajib pajak untuk membereskan tagihan pajaknya. Hal ini
dimaksudkan untuk peningkatan pendapatan negara dalam rangka pembiayaan
pembangunan. Defisit anggaran yang dialami oleh Pemerintah Pusat juga
berimbas pada penerimaan daerah dimana pada akhir 2015 seluruh pemerintah
daerah tidak menerima transfer dana bagi hasil triwulan ke-4 yang terus berlanjut
pada anggaran tahun 2018.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil beberapa langkah strategis
guna menyikapi kondisi tersebut yang salah satunya adalah melakukan revisi atas
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengurangi
program-program prioritasnya. Hal ini mengakibatkan beberapa Satuan Perangkat
Kerja Daerah (SKPD) mengurangi kegiatannya dan juga berdampak langsung
pada geliat perekonomian masyarakat. Hasil penelitian juga mendukung hal
tersebut dimana dinyatakan bahwa perekonomian Provinsi Kalimantan Timur
masih sangat tergantung dari anggaran belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah
baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Langkah kebijakan pengurangan jumlah program prioritas dan pemotongan
anggaran kegiatan tersebut diusahakan seminimal mungkin untuk tidak
mengurangi program pelayanan publik, hal ini untuk menjamin bahwa pelayanan
publik tetap merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam
rangka melayani masyarakat.
Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat masih terdapat beberapa
pungutan liar yang menambah beban masyarakat penerima layanan. Hal ini
memicu Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan Operasi Sapu Bersih
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Pungli dengan memerintahkan kepada Kepala Daerah agar segera membentuk
tim saber pungli.
Pungli merupakan bagian dari korupsi yang telah membudaya di Indonesia begitu
juga di Provinsi Kalimantan Timur. Hingga akhir 2014, Indonesia masih mengalami
korupsi yang relatif tinggi. Dalam Corruption Perception Index 2014, Indonesia
menempati posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan skor 34 dari skala 0-100
(0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Dalam data tersebut juga
diungkapkan bahwa korupsi menempati urutan teratas dari 18 (delapan belas)
faktor penghambat kemudahan berusaha di Indonesia.
Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Presiden Republik
Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK)
Jangka Panjang 2012-2025 dan Stranas PPK Jangka Menengah tahun 2012-2014.
Sebagai tindak lanjut atas rumusan strategi tersebut Pemerintah menyusun Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diimplementasikan dan dievaluasi
setiap tahun.
Dalam rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (Renaksi PPK)
tersebut Presiden secara tegas menginstruksikan kepada semua jajaran
pemerintahan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah (Gubernur dan
Bupati/Walikota) untuk mengimplementasikan Stranas PPK.
Indikator utama keberhasilan stranas PPK di tingkat nasional diukur menggunakan
Corruption Perception Index (CPI) dan National Integrity System (NIS).
Penggunaan CPI dan NIS sebagai indikator keberhasilan upaya pemberantasan
korupsi dinilai tepat mengingat CPI dan NIS merupakan indikator global yang
paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan upaya pemberantasan korupsi
di dunia.
Dalam konteks Stranas PPK, daerah memiliki kewenangan dan aksi yang berbeda
dengan nasional, sehingga menyediakan alat tera dampak implementasi aksi
Stranas PPK dirasa perlu untuk mengukur risiko dan efektivitas Stranas PPK
daerah. Pemberantasan dan pencegahan korupsi daerah dinilai berhasil jika
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terjadi kenaikan pada Indeks Persepsi Korupsi - Indonesia dan Sistem Integritas
Lokal - Indonesia.
Kalimantan Timur merupakan pelopor dalam mengimplementasikan Stranas PPK,
dimulai pada tahun 2012 Kaltim menetapkan salah satu misinya sebagai “island of
integrity” yang didukung dengan kegiatan pengukuran indeks persepsi korupsi
yang merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan Kaltim termaktub
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diukur dengan mereplikasi Corruption Persetion
Index (CPI) dengan menyesuaikan kondisi di Indonesia. IPK yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Bappeda) dan Transparansi
Internasional Indonesia serta Perguruan Tinggi lokal berhasil menghasilkan suatu
ukuran IPK yang dapat diterapkan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Pelaksanaan IPK dimulai tahun 2014, dimana nilai IPK kaltim adalah 4,9 (dari skala
0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih) dengan target capaian
pada tahun tersebut adalah 52. Sedangkan nilai IPK Kaltim tahun 2015 adalah 5,5,
dimana terjadi peningkatan nilai indeks dari tahun sebelumnya. Kemudian nilai IPK
Kaltim tahun 2016 adalah 5,66 yang juga mengalami peningkatan indeks dari
tahun sebelumnya. Dan nilai IPK Kaltim tahun 2017 adalah 5,56 yang mengalami
penurunan indeks dari tahun sebelumnya. Penyebab yang membuat nilai IPK
tahun 2017 turun adalah turunnya Indikator Penghambat Kemudahan Berusaha
dan Prevalensi Korupsi di Provinsi Kaltim. Berdasarkan data hasil survei diketahui
bahwa Faktor Penghambat Kemudahan Berusaha di Propinsi Kaltim yang perlu
segera dibenahi adalah korupsi, inflasi dan kriminalitas sedangkan Faktor
Prevalensi Korupsi yang harus segera di benahi adalah Faktor Suap dan Korupsi
dan Faktor Pejabat Negara Meminta atau Menerima Suap.
Dalam rangka memantau tingkat korupsi di Kalimantan Timur, maka pada tahun
2018 kembali dilakukan pengukuran nilai IPK.

1.2. Maksud dan Tujuan
Pemerintah Provinsi Kalimanatan Timur, sesuai dengan RPJMD sejak tahun 2014
akan mengukur IPK setiap tahunnya. Servei ini bertujuan untuk memetakan risiko

ARDIE

4

korupsi dan menilai efektivitas program antikorupsi dalam rangka pencapaian
target-target RPJMD dan Stranas PPK.
Secara khusus, Survei Persepsi Korupsi 2018 bertujuan untuk mengumpulkan
data antar waktu yang setidaknya menggambarkan tentang daya saing dan
hambatan berusaha; potensi korupsi dan integritas pelayanan publik; potensi suap
dan integritas sektor bisnis, penilaian sistem integritas lokal, dan penilaian kinerja
perekonomian daerah.

1.3. Sasaran dan Manfaat
Sasaran kegiatan ini adalah terukurnya Indeks Persepsi Korupsi Provinsi
Kalimantan Timur tahun 2018 sesuai dengan program kerja Pemerintah Provinsi.
Kegiatan ini diharapkan mampu mengukur tingkat IPK Provinsi Kaltim sebagai
tolak ukur peningkatan pelayanan publik.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS

2.1. Pengertian Korupsi
Robert Klitgaard memberikan pengertian korupisi sebagai suatu tingkah laku yang
meyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk
memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi
(perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan
pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.
The Lexicon Webster Dictionary mendefinisikan korupsi adalah kebusukan,
keburukan,

kebejatan,

ketidakjujuran,

dapat

disuap,

tidak

bermoral,

penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau
memfitnah.
Gunnar Myrdal menyatakan bahwa korupsi adalah suatu masalah dalam
pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran
membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman
terhadap pelanggar. Tindakan pemberantasan korupsi biasanya dijadikan
pembenar utama terhadap KUP Militer.
Menurut Mubyarto, korupsi adalah suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi
yang menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum
elite terdidik dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang ditimbulkan dari
korupsi ini ialah berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di
tingkat provinsi dan kabupaten. Pengertian korupsi yang diungkapkan Mubyarto
yaitu menyoroti korupsi dari segi politik dan ekonomi.
Syeh Hussein Alatas mengemukan pengertian korupsi sebagai subordinasi
kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran
norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasian,
penghianatan, penipuan dan kemasabodohan akan akibat yang diderita oleh
rakyat.
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Pengertian korupsi menurut Fockema Andreae, kata "korupsi" berasal dari bahasa
latin yaitu "corruptio atau corruptus". Namun kata "corruptio" itu berasal pula dari
kata asal "corrumpere", yaitu suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari
bahasa latin ini kemudian turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris
yaitu corruption, Prancis yaitu corruption, Belanda yaitu corruptie. Dari bahasa
Belanda inilah yang kemudian turun ke bahasa Indonesia, sehingga menjadi
korupsi.
Dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidanan Korupsi yang kemudian diubah menjadi Undang Undang Nomor 20
Tahun 2001, menyatakan bahwa korupsi yaitu setiap orang yang dengan
sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan
kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
Black’s

Law

Dictionary

juga

mengungkapkan

mengenai

Pengertian

Korupsi, Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud
untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan mempergunakan hak-hak
dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau
karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau
orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak
lain.
Haryatmoko, memberikan definisi korupsi adalah upaya campur tangan
menggunakan kemampuan yang didapat dari posisinya untuk menyalahgunakan
informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan
keuntungan dirinya.
Menurut Brooks, korupsi adalah dengan sengaja melakukan kesalahan atau
melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa keuntungan yang
sedikit banyak bersifat pribadi.
Korupsi adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan
suatu bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus
korupsi yang terbilang cukup banyak. Banyak sekali pemberitaan dari koran
maupun media elektronik yang memberitakan beberapa kasus korupsi berbagai
daerah di Indonesia yang oknumnya kebanyakan berasal dari pegawai negeri
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yang seharusnya mengabdi untuk kemajuan bangsa ini. Berikut ini diuraikan
pengertian korupsi yang berdasarkan pada undang-undang dan para ahli.

2.2. Bentuk, Jenis dan Model Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan
dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari
pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi pada hakekatnya
berawal dari suatu kebiasaan (habit) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai
dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun
yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit
korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara.
Beberapa bentuk korupsi diantaranya adalah sebagai berikut:
•

Penyuapan (bribery) mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik
berupa uang maupun barang.

•

Embezzlement, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya
yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya
tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.

•

Fraud, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan
penipuan (trickery or swindle). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau
mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungankeuntungan tertentu.

•

Extortion, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara
paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang
memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.

•

Favouritism,

adalah

mekanisme

penyalahgunaan

kekuasaan

yang

berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
•

Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.

•

Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi
berjamaah.

Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M.
Amien Rais dalam Anwar (2006) menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi,
yaitu
ARDIE
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•

Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha
kepada penguasa.

•

Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan
ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU
yang menguntungkan bagi usaha ekonominya.

•

Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan,
pertemanan, dan sebagainya.

•

Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara
sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah
keuntungan pribadi.

Diantara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah: pungutan
liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian (hadiah
atau hibah) yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang.
Jeremy Pope (2007) mengutip dari Gerald E. Caiden dalam Toward a General
Theory of Official Corruption menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang
umum dikenal, yaitu:
•

Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.

•

Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah,
menipu dan mencuri.

•

Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan
uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak,
menyalahgunakan dana.

•

Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi
ampun dan grasi tidak pada tempatnya.

•

Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan
memperdaya, memeras.

•

Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu,
menahan secara tidak sah, menjebak.

•

Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti
benalu.

•

Penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi.

•

Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah
pemilihan umum agar bisa unggul.
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•

Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan
pribadi; membuat laporan palsu.

•

Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin
pemrintah.

•

Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman
uang.

•

Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.

•

Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.

•

Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak
pada tempatnya.

•

Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.

•

Perkoncoan, menutupi kejahatan.

•

Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.

•

Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak
istimewa jabatan.

2.3. Indeks Persepsi Korupsi

Korupsi merupakan penyakit yang epidemik di masyarakat, terlihat jelas namun
sangat sulit untuk mengukurnya. Dari sisi hukum tentunya perlu alat bukti untuk
membuktikan suatu kegiatan korupsi. Kebijakan pemerintah untuk kemaslahatan
umat

dimasa

mendatang

adalah

dengan

melakukan

kegiatan-kegiatan

pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Dalam rangka pencegahan korupsi tentunya perlu suatu indikator (alat ukur)
seberapa parah epidemik korupsi tersebut di dalam masyarakat. Berkaitan dengan
hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggandeng beberapa
pihak antara lain, lembaga Transparansi Internasional Indonesia yaitu lembaga
yang bergerak di bidang pencegahan korupsi yang selama ini menjadi partner
Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, Lembaga Perguruan Tinggi Daerah,
Lembaga Swadaya Masyarakat, dan para ekspert daerah serta tokoh-tokoh
daerah untuk melakukan urun rembug membuat suatu indikator korupsi di provinsi
Kaltim.
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Dengan berbekal pengalaman melakukan pengukuran CPI (corruption percetion
index) dengan lembaga luar negeri, Transparansi Internasional Indonesia
memaparkan sebuah draft kuisioner yang akan digunakan sebagai indikator
mengukur IPK di Provinsi Kaltim, melalui beberapa kali pembahasan hingga
akhirnya muncullah sebuah indikator yang resmi digunakan oleh Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur untuk mengukur tingkat korupsi yang ada di wilayah
Kaltim.
Indikator tersebut ternyata tidak hanya dapat dipakai untuk wilayah Kaltim, namun
juga dapat dipakai di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan nama Dari Kaltim
Untuk Indonesia.
Indikator tersebut berisi beberapa hal yang ingin diukur berkaitan dangan korupsi
yaitu daya saing lokal, penghambat kemudahan berusaha, potensi korupsi,
integritas bisnis, resiko suap berdasarkan lapangan usaha, integritas layanan
pemerintah pusat, integritas layanan instansi vertikal di daerah, integritas layanan
pemerintah provinsi, integritas layanan pemerintah kabupaten/kota, integritas
layanan BUMN dan BUMD, integritas asosiasi pengusaha, sistem integrasi lokal,
pengetahuan tentang undang-undang pidana korupsi, dan pengetahuan tentang
strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
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BAB III
METODOLOGI

3.1. Definisi Operasional dan Ukuran Indikator

Beberapa konsep dan definisi terkait dengan Survei Persepsi Korupsi 2018 adalah
sebagai berikut:
Korupsi adalah segala bentuk penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh
manfaat pribadi. Definisi korupsi dalam Survei Persepsi Korupsi 2018 mengacu
pada dimensi-dimensi pengukuran korupsi yang ada dalam Corruption Perception
Index (CPI).
Persepsi adalah penafsiran dan penilaian seseorang terhadap fenomena sosial
tertentu. Persepsi tidak hanya dihasilkan melalui penilaian subjetif yang cenderung
personal, namun dihasilkan melalui penilaian objektif yang bersumber dari
pengalaman langsung atau tidak langsung, dan/atau pengetahuan yang dimiliki
oleh seseorang.
Daya Saing Lokal adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan kapasitas
produksi ataupun meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di daerah.
Penilaian daya saing lokal ini ditujukan untuk menentukan keunggulan kompetitif
suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain. Daya saing lokal diukur dengan
persepsi dari beberapa pernyataan yaitu ketersediaan pasar keuangan, efisiensi
pasar tenaga kerja, kualitas pengendalian tingkat inflasi, efisiensi pasar barang,
inovasi bisnis, kematangan sektor bisnis, kualitas kesehatan, kualitas birokrasi,
kesiapan teknologi tepat guna, kulaitas pendidikan, dan kualitas infrastruktur.
Ukuran yang digunakan adalah 0 = sangat buruk sampai 5 = sangat baik.
Hambatan Berusaha adalah kekuatan yang dinilai menghambat kemampuan
daerah untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Penilaian hambatan berusaha ini ditujukan untuk menilai faktor apa saja yang
dinilai problematik saat menjalankan usaha di daerah. Penghambat kemudahan
berusaha diukur dengan persepsi dari beberapa pernyataan yaitu stabilitas politik,
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akses permodalan, tarif dan sistem perpajakan, konflik ketenagakerjaan, birokrasi,
inflasi, pembebasan lahan, kriminalitas dan pencurian, infrastruktur, dan korupsi.
Ukuran yang digunakan adalah 0 = sangat buruk sampai 5 = sangat baik.
Potensi Korupsi adalah kondisi yang memungkinkan tindak pidana korupsi terjadi.
Dalam Survei Persepsi Korupsi 2016, potensi korupsi dapat terjadi akibat 5 hal:
prevalensi korupsi tinggi, rendahnya akuntabilitas pendanaan publik, tingginya
motivasi korupsi, meluasnya sektor terdampak korupsi, dan efektivitas program
antikorupsi di daerah.
Prevalensi Korupsi adalah sebesar apa atau seberapa sering tindak pidana
korupsi dalam bentuk suap-menyuap dan penyalahgunaan wewenang untuk
kepentingan pribadi terjadi di tingkat nasional atau lokal; dan/atau terjadi di
kalangan pegawai nasional atau lokal. Prevalensi korupsi diukur dengan persepsi
beberapa pernyataan yaitu suap dan korupsi, pejabat publik meminta atau
menerima suap, penyalahgunaan keuangan publik untuk kepentingan pribadi,
korupsi oleh pegawai publik di tingkat nasional, dan korupsi oleh pegawai publik di
tingkat lokal. Ukuran yang digunakan adalah 0 = lazim sampai 5 = tidak lazim.
Akuntabilitas Pendanaan Publik adalah mekanisme pertanggungjawaban atas
penggunaan dana-dana publik. Seberapa jelas standar prosedur alokasi sumber
daya publik,

seberapa lazim

alokasi non

budgeter yang tidak

dapat

dipertanggungjawabkan secara terbuka, apakah ada mekanisme rekrutmen
pejabat publik yang tidak transparan, apakah ada lembaga pengawas internal
yang mengaudit keuangan publik,dan apakah ada independensi pengadilan yang
menindak pejabat korup. Akuntabilitas keuangan publik diukur dengan persepsi
beberapa pernyataan yaitu ketiadaan prosedur jelas dan akuntabel dalam alokasi
keuangan

publik,

banyaknya

dana

khusus

yang

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan, banyak pejabat publik yang ditunjuk langsung oleh
pemerintah, ketiadaan lembaga independen yang mengaudit keuangan publik,
dan ketiadaan pengadilan independen yang mengadili pejabat korup. Ukuran yang
digunakan adalah 0 = lazim sampai 5 = tidak lazim.
Motivasi Korupsi adalah dorongan seorang pejabat publik melakukan praktik
tindak pidana korupsi. Misalnya, apakah praktik pemberian perlakuan istimewa
terjadi, apakah praktik korupsi untuk memberikan donasi politik berlebih, apakah
praktik korupsi menciptakan dana off budget untuk partai politik terjadi, praktik
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korupsi untuk mengamankan proyek pemerintah terjadi, praktik korupsi akibat jual
beli pengaruh. Motivasi korupsi diukur dengan persepsi beberapa penyataan yaitu
korupsi untuk memperoleh dukungan politik berlebih, korupsi akibat adanya
perlakuan istimewa, korupsi akibat adanya pengamanan proyek pemerintah,
korupsi akibat jual beli pengaruh, dan korupsi untuk pendanaan tak tercatat untuk
partai politik. Ukuran yang digunakan adalah 0 = lazim sampai 5 = tidak lazim.
Sektor Terdampak Korupsi adalah penilaian terhadap sektor publik apa saja
terjerat kasus korupsi. Sektor publik yang dinilai meliputi sektor perizinan,
pelayanan dasar, perpajakan, pengadaan, peradilan, kuota perdagangan,
kepolisian, perkreditan, bea cukai, lembaga pemeriksa, militer, eksekutif, dan
legislatif.

Sektor terdampak korupsi diukur dengan persepsi dari beberapa

penyataan yaitu korupsi di pelayanan dasar, korupsi di perpajakan, korupsi di
pengadaan, korupsi di peradilan, korupsi di penerbitan kuota perdagangan,
korupsi di kepolisian, korupsi di perkreditan, korupsi di bea cukai, korupsi di
instansi pengawas dan pemeriksa, korupsi di militer, korupsi di eksekutif, dan
korupsi di legislatif. Ukuran yang digunakan adalah 0 = lazim sampai 5 = tidak
lazim.
Efektivitas Program Antikorupsi adalah penilaian terhadap seberapa tingkat
keberhasilan upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pejabat korup
terhadap penurunan risiko korupsi. Pemberantasan dan pencegahan korupsi
diukur dengan persepsi beberapa penyataan yaitu penegakan hukum terhadap
pejabat publik korup dan pencegahan korupsi oleh pemerintah. Ukuran yang
digunakan adalah 0 = efektif sampai 5 = tidak efektif.
Integritas Publik adalah penilaian terhadap pengalaman interaksi pengusaha
dengan praktik suap di lembaga publik baik di tingkat pusat, vertikal, provinsi, kota,
ataupun BUMN/BUMD. Proses penilaian integritas publik dilengkapi dengan
pengukuran tingkat kesesuaian prosedur layanan dan implementasi layanan,
intensitas pelaporan kejadian mal administrasi, dan preferensi seseorang untuk
melakukan penyuapan.
Integritas Layanan Pemerintah Pusat adalah penilaian terhadap pengalaman
interaksi pengusaha dengan praktik suap di lembaga pemerintah pusat diukur
dengan persepsi dari pernyataan yaitu pengalaman, prosedur, waktu, biaya,
kesesuaian prosedur, kesesuaian waktu, kesesuaian waktu, kesesuaian biaya,
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melaporkan dan melakukan suap. Instansi pusat yang akan diukur yaitu Badan
Koordinasi

Penanaman

Modal,

Kementerian

Keuangan,

Kementerian

Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kepolisian,
Kementerian Agraria & Tat Ruang/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum &
Perumahan Rakyat, Kejaksaan Agung, Kementerian Perhubungan, Kementerian
Hukum dan HAM, dan Kementerian Tenaga Kerja. Ukuran yang digunakan adalah
1 = ada, 2 = tidak ada, dan 3 = tidak tahu.
Integritas Layanan Instansi Vertikal di daerah adalah penilaian terhadap
pengalaman interaksi pengusaha dengan praktik suap di lembaga pemerintah
vertikal di daerah diukur dengan persepsi dari pernyataan yaitu pengalaman,
prosedur, waktu, biaya, kesesuaian prosedur, kesesuaian waktu, kesesuaian
waktu, kesesuaian biaya, melaporkan dan melakukan suap. Instansi vertikal di
daerah yang diukur yaitu Kanwil Ditjen Pajak Provinsi, Kanwil Ditjen
Perbendahaan Negara Provinsi, Kanwil Ditjen Pengelolaan Kekayaan Negara
Provinsi,

Kepolisian

Daerah,

Badan

Pertanahan

Nasional

Provinsi,

Universitas/IAIN/Poltekkes, dan Pengadilan Tinggi. Ukuran yang digunakan
adalah 1 = ada, 2 = tidak ada, dan 3 = tidak tahu.
Integritas Layanan Pemerintah Provinsi adalah penilaian terhadap pengalaman
interaksi pengusaha dengan praktik suap di lembaga pemerintah provinsi diukur
dengan persepsi dari pernyataan yaitu pengalaman, prosedur, waktu, biaya,
kesesuaian prosedur, kesesuaian waktu, kesesuaian waktu, kesesuaian biaya,
melaporkan dan melakukan suap. Instansi pemerintah provinsi yang diukur yaitu
Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Pertambangan dan Energi,
Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang
dan Bangunan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Ukuran yang digunakan adalah 1 =
ada, 2 = tidak ada, dan 3 = tidak tahu.
Integritas Layanan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penilaian terhadap
pengalaman interaksi pengusaha dengan praktik suap di lembaga pemerintah
provinsi diukur dengan persepsi dari pernyataan yaitu pengalaman, prosedur,
waktu, biaya, kesesuaian prosedur, kesesuaian waktu, kesesuaian waktu,
kesesuaian biaya, melaporkan dan melakukan suap. Instansi pemerintah
kabupaten/kota yang diukur yaitu Badan Penanaman Modal dan Promosi, Badan
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Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas
Pertambangan dan Energi, Kepolisian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang
dan Bangunan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Koperasi
dan UKM. Ukuran yang digunakan adalah 1 = ada, 2 = tidak ada, dan 3 = tidak
tahu.
Integritas Layanan BUMN Dan BUMD adalah penilaian terhadap pengalaman
interaksi pengusaha dengan praktik suap di lembaga pemerintah provinsi diukur
dengan persepsi dari pernyataan yaitu pengalaman, prosedur, waktu, biaya,
kesesuaian prosedur, kesesuaian waktu, kesesuaian waktu, kesesuaian biaya,
melaporkan dan melakukan suap. Integritas layanan BUMN dan BUMD yang
diukur yaitu Perusahaan Listrik Negara, PT Telekomunikasi Indonesia, Bank
Mandiri, Bank Negara Indonesia 46, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan
Negara, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga, PT Angkasa Pura, PT Garuda
Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia, PT Pelayanan Nasional Indonesia, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, BUMD Bidang Perbankan, dan Perusahaan
Daerah Air Minum. Ukuran yang digunakan adalah 1 = ada, 2 = tidak ada, dan 3
= tidak tahu.
Potensi Suap adalah penilaian terhadap seberapa besar dampak suap terhadap
praktik dari prinsip bisnis yang adil. Secara spesifik potensi pembayaran suap
dalam survei ini diidentifikasi melalui seberapa besar persentase kompetisi bisnis
yang dimenangkan melalui praktik suap menyuap. Ukuran yang digunakan adalah
0 = sangat tinggi sampai 5 = sangat rendah.
Integritas Bisnis adalah penilaian terhadap infrastruktur pencegahan korupsi yang
telah dikembangkan atau telah diterapkan oleh pengusaha. Bisnis yang memiliki
integritas bisnis dinilai mampu mengurangi risiko korupsi melalui penguatan
komitmen perusahan disertai dengan implementasi pilar-pilar bisnis berintegritas
misalnya kepemilikan kode etik, kode perilaku, kebijakan antikorupsi, program anti
korupsi anti suap - anti gratifikasi - anti uang pelicin - anti konflik kepentingan,
pelatihan anti korupsi, dan saluran whistleblowing system. Integritas bisnis diukur
dengan beberapa indikator yaitu faktor yang paling menghambat pemberantasan
korupsi, apa yang dilakukan untuk melawan korupsi, dan kegiatan yang paling
efektif dalam upaya melawan korupsi. Integritas bisnis diukur dengan persepsi dari
beberapa pernyataan yaitu dalam 12 bulan terakhir, apakah perusahaan anda
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pernah gagal mendapatkan keuntungan bisnis di kota ini karena pesaing bisnis
anda membayar suap, apakah perusahaan anda memiliki tanggung jawab dalam
upaya pemberantasan danpencegahan korupsi, dan apakah perusahaan anda
memiliki kode etik yang tegas melarang praktik suap, praktik gratifikasi, praktik
uang pelicin, praktik konflik kepentingan, kebijakan anti korupsi yang konsisten,
pelatihan anti korupsi yang kontinu, sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi
dalam manajemen resiko perusahaan, whistle blowing system untuk melaporkan
kasus korupsi, complaint

handling mechanism

untuk konsultasi dilema

pelanggaran integritas dan laporan program pemberantasan dan pencegahan
korupsi. Ukuran yang digunakan adalah 0 = efektif sampai 5 = tidak efektif.
Faktor yang paling menghambat pemberantasan korupsi diukur dengan persepsi
dari beberapa pernyataan yaitu korupsi tidak di pidana dengan tegas, korupsi
bukan masalah penting, korupsi bukan masalah prioritas, korupsi dibiarkan, dan
korupsi dianggap sebagai kebiasaan. Ukuran yang digunakan adalah 0 = penting
sampai 5 = tidak penting.
Apa yang dilakukan untuk melawan korupsi diukur dengan persepsi dari
pernyataan yaitu saya akan mendukung kolega bisnis yang melawan korupsi, saya
akan terlibat langsung dalam upaya melawan korupsi, saya akanmelaporkan
kejadian korupsi, dan saya akan mengimplementasikan pencegahan korupsi.
Ukuran yang digunakan adalah 0 = setuju sampai 5 = tidak setuju.
Kegiatan yang paling efektif dalam upaya melawan korupsi diukur dengan persepsi
dari pernyataan yaitu aksi bersama melawan korupsi, audit program anti korupsi,
sertifikasi terhadap mitra bisnis, implementasi kebijakan anti korupsi, dan standar
anti korupsi bagi perusahaan. Ukuran yang digunakan adalah 0 = efektif sampai 5
= tidak efektif.
Risiko Suap Berdasar Lapangan Usaha adalah penilaian terhadap risiko kejadian
suap yang dikategorisasikan berdasarkan jenis lapangan usaha yang aktif
berusaha di kota tempat pelaksanaan survei. Lapangan usaha yang akan diukur
yaitu perbankan, perumahan, industri konstruksi, telekomunikasi, perdagangan,
perkebunan pertambangan, pertanian, perikanan, kehutanan, farmasi, minyak dan
gas, perhotelan dan restoran, kelistrikan, air minum, transportasi, dan jasa-jasa.
Jenis suap yang teridentifikasi dalam diidentifikasi dalam survei ini adalah jenis
suap, gratifikasi, uang pelicin, donasi politik, dan suap antar sektor swasta. Resiko
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suap berdasarkan lapangan usaha diukur dengan persepsi dari beberapa
penyataan yaitu relasi bisnis, memenangkan kompetisi bisnis, mempercepat
proses administrasi, potensi pembayaran suap dalam bentuk donasi politik,
potensi pembayaran suap kepada sektor swasta lainnya, dan perkiraan total suap
yang diberikan dari total biaya produksi tahunan. Ukuran yang digunakan adalah
0 = lazim sampai 5 = tidak lazim.
Sistem Integritas Lokal adalah penilaian terhadap ekspektasi, kapasitas, peran,
dan kualitas tata kelola masing-masing aktor kunci dalam pemberantasan korupsi
di daerah yang dapat berkontibusi terhadap efektivitas pencegahan dan
pemberantasan korupsi di daerah. Sistem integrasi lokal yang diukur dari pilar-pilar
yang ada yaitu Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Partai Politik,
Pengadaan Publik, Pengadilan, Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman, Media,
Organisasi Masyarakat Sipil, Lembaga Anti Korupsi, Bisnis, dan Pemerintah Pusat.
Indikator sistem integrasi lokal diukur dengan persepsi dari beberapa penyataan
yaitu seberapa penting peran pilar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan
korupsi di kota ini, bagaimana peran pilar dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi di kota ini, bagaimana kualitas tata kelola pilar dalam
upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di kota ini, dan bagaimana
kapasitas pilar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di kota ini.
Ukuran yang digunakan adalah 0 = sangat baik sampai 5 = sangat tidak baik.
Pengetahuan Tentang Undang-Undang Tipikor adalah penilaian terhadap
kesadaran pengusaha tentang keberadaan UU Tipikor, pemahaman pengusaha
tentang klasifikasi jenis korupsi dalam UU Tipikor, dan menilai prevalensi jenis
korupsi tersebut.

Kegiatan yang masuk dalam tindakan korupsi menurut UU

Tipikor dan Seberapa lazim hal tersebut diterjadi di tempat anda yaitu
penyalagunaan kekuasaan dan wewenang oleh pejabat publik, merugikan
keuangan negara, menyuap pejabat publik, penipuan/kecurangan oleh pejabat
negara, pemerasan, penyelewengan berat di proyek pemerintah, konfilik
kepentingan pribadi dalam proyek pemerintah, dan gratifikasi/pemberian hadiah.
Pengetahuan tentang undang-undang pidana korupsi diukur dengan indikator
pengetahuan terhadap undang-undang tindak pidana korupsi, Kegiatan yang
masuk dalam tindakan korupsi menurut UU Tipikor, dan Seberapa lazim hal
tersebut diterjadi di tempat anda. Pengetahuan tentang strategi nasional
pencegahan dan pemberantasan korupsi diukur dengan indikator pengetahuan
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terhadap stranas PPK dan seberapa efektif kegiatan dalam stranas PPK tersebut
yaitu Pencegahan, Penegakan Hukum, Harmonisasi Peraturan, Budaya Anti
Korupsi, Kerjasama Internasional, dan Mekanisme Pelaporan. Ukuran yang
digunakan adalah 0 = sangat lazim sampai 5 = sangat tidak lazim.
Pengetahuan Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi adalah penilaian tentang keberadaan strategi nasional pemberantasan
korupsi dan menilai efektivitas masing-masing strategi dalam stranas PPK.
Ukuran yang digunakan adalah 0 = sangat kurang efektif sampai 5 = sangat efektif.

3.2. Populasi dan Sampel

Kegiatan survei ini dilakukan di wilayah admistratif Provinsi Kalimantan Timur yang
membawahi 10 Kabupaten/Kota yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota
Bontang, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kebupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau
dan Kabupaten Mahakam Hulu. Namun karena masih adanya defisit anggaran
yang mengakibatkan tidak tercukupinya alokasi anggaran guna melaksanakan
survei IPK, maka hanya 7 Kabupaten/Kota yang ikut dalam survei tahun 2018 yaitu
Kota Samarinda, Kota Bontang, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Paser, Kab.
Kutai Timur, Kab. Berau dan Kab. Kutai Kartanegara.
Responden Survei Indeks Persepsi Korupsi 2018 adalah pengusaha yang terpilih
sebagai responden dengan kriteria memiliki pengalaman berinteraksi dengan
minimal satu jenis pelayanan publik pusat, vertikal, provinsi, kota, dan/atau Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dalam 12 (dua belas) bulan
terakhir.
Pengambilan sampel dilakukan menggunakan stratified random sampling.
Kerangka sampel pengusaha yang digunakan bersumber dari Direktori
Perusahaan Industri 2017 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dan Badan
Perijinan di Kabupaten/Kota serta Asosiasi Pengusaha di Kabupaten/Kota serta
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.

•

Perusahaan yang diambil sebagai sampel distratifikasi berdasarkan 3 (tiga)
kriteria: perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil.
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•

Alokasi sampel untuk masing-masing strata dilakukan menggunakan metode
alokasi persentasi (presentase allocation).

•

Daerah pelaksana survei yang memiliki jumlah sampel kurang dari 100, maka
kekurangan jumlah sampel dapat dipenuhi menggunakan metode snowball
hingga jumlah minimal sampel terpenuhi.

Tabel 3.1. Sampel Survei IPK Kaltim 2018.
No

Kabupaten / Kota

Sample

Skala Usaha
Besar

Menengah

Kecil

1

Kabupaten Berau

100

10

30

60

2

Kabupaten Paser

100

10

30

60

3

Kabupaten Kutai Timur

100

10

30

60

4

Kabupaten Kutai Kartanegara

100

10

30

60

5

Kabupaten Panajam Paser Utara

100

10

30

60

6

Kota Bontang

100

10

30

60

7

Kota Samarinda

100

10

30

60

700

70

210

420

Jumlah

Sumber Data : Hasil Penelitian, Data Diolah, 2018.

Jumlah sampel penelitian ini adalah 100 pengusaha untuk setiap kabupaten kota,
sehingga jumlah keseluruhan sampel survei adalah 700 pengusaha. Perusahaan
masuk dalam kategori kecil jika memiliki jumlah pekerja hingga kurang atau sama
dengan 5 pekerja, perusahaan masuk dalam kategori menengah jika memiliki
jumlah pekerja antara 6 hingga 50 pekerja, dan perusahaan masuk dalam kategori
besar jika memiliki jumlah pekerja di atas 50 pekerja.

3.3. Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Kegiatan survei ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh langsung dari
lapangan (responden) melalui wawancara tatap muka oleh enumerator yang telah
diberikan

pelatihan

sebelumnya

dengan

panduan

kuisioner.

Kemudian

enumerator melakukan proses pemasukan data dalam portal online. Sebagai
bagian dari proses validasi data survei, tim pemantau lapangan melakukan
observasi lapangan dan melakukan audit terhadap 25% (dua puluh persen) data
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survei. Hasil observasi tim lapangan dan hasil audit survei menentukan kelanjutan
proses pengolahan data.
Sumber data utama survei ini adalah kolektif hasil wawancara enumerator
terhadap responden dan sumber data lainnya yang mendukung seperti literatur,
jurnal, penelitian, maupun sumber lain yang relevan.

3.4. Penyusunan Kuisioner
Penyusunan kuisioner IPK Kaltim dilakukan melalui beberapa kali pertemuan yang
difasilitasi Bappeda Kaltim dan Transparansi Internasional Indonesia sebagai
narasumber dengan menghadirkan para akademisi, tokoh masyarakat, lembaga
swadaya, serta satuan perangkat kerja daerah terkait di lingkungan provinsi kaltim.
Kuisioner IPK Kaltim dapat diihat pada lampiran.

3.5. Indikator dan Sub Indikator Indeks Persepsi Korupsi 2018
Dalam rangka menghitung tingkat Indeks Persepsi Korupsi di Provinsi Kalimantan
Timur digunakan 7 (tujuh) indikator dan 53 (limapuluh tiga) sub indikator. Indikator
diukur dengan merata-ratakan nilai sub indikator, sedangkan nilai sub indikator
diukur dengan kuisioner yang dikonversikan ke skala 0-100. Adapun indikator dan
sub indikator tersebut adalah sebagai berikut :
1. Indikator Daya Saing Lokal
Indikator daya saing lokal diukur dengan 11 (sebelas) sub indikator yaitu
Kapasitas birokrasi, Kapasitas infrastruktur, Kualitas pengendalian inflasi,
Kualitas kesehatan, Kualitas pendidikan tinggi, Efisiensi pasar barang,
Efisiensi pasar tenaga kerja, Ketersediaan pasar keuangan, Kesiapan
teknologi, Kematangan sektor bisnis, dan Inovasi bisnis.
2. Indikator Penghambat Kemudahan Berusaha
Indikator Penghambat Kemudahan Berusaha diukur dengan 10 (sepuluh) sub
indikator yaitu Akses permodalan, Penyelesaian konflik ketenagakerjaan,
Stabilitas politik, Akses Infrastruktur, Birokrasi, Korupsi, Tarif pajak, Inflasi,
Kriminalitas, dan Pembebasan lahan.
3. Indikator Prevalensi Korupsi
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Indikator Prevalensi Korupsi diukur dengan 7 (tujuh) sub indikator yaitu Suap
dan korupsi, Pejabat negara meminta atau menerima suap, Penyalahgunaan
keuangan publik untuk kepentingan pribadi, Korupsi oleh pemimpin politik
nasional, Korupsi oleh pemimpin politik lokal, Korupsi oleh pegawai publik di
tingkat nasional, dan Korupsi oleh pegawai publik di tingkat lokal.
4. Indikator Akuntabilitas Keuangan Publik
Indikator Akuntabilitas Keuangan Publik diukur dengan 5 (lima) sub indikator
yaitu Ketiadaan prosedur jelas dan akuntabel dalam alokasi keuangan publik,
Banyak dana khusus yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Banyak
pejabat publik yang ditunjuk langsung oleh pemerintah, Ketiadaan lembaga
independen yang mengaudit keuangan publik, dan Ketiadaan pengadilan
independen yang mengadili pejabat korup.
5. Indikator Motivasi Korupsi
Indikator Motivasi Korupsi diukur dengan 5 (lima) sub indikator yaitu Korupsi
untuk memperoleh dukungan politik berlebih, Korupsi akibat adanya perlakuan
istimewa, Korupsi akibat adanya pengamanan proyek pemerintah, Korupsi
akibat jual beli pengaruh, dan Korupsi untuk pendanaan tak tercatat untuk
partai politik.
6. Indikator Sektor Terdampak Korupsi
Indikator Sektor Terdampak Korupsi diukur dengan 13 (tiga belas) sub
indikator yaitu Korupsi di perizinan, Korupsi di pelayanan dasar, Korupsi di
perpajakan, Korupsi di pengadaan, Korupsi di peradilan, Korupsi di penerbitan
kuota perdagangan, Korupsi di kepolisian, Korupsi di perkreditan, Korupsi di
bea cukai, Korupsi di instansi pengawas dan pemeriksa, Korupsi di militer,
Korupsi di eksekutif, dan Korupsi di legislatif.
7. Indikator Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi
Indikator Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi diukur dengan 2 (dua) sub
indikator yaitu Penegakan hukum terhadap pejabat publik korup, dan
Pencegahan korupsi oleh pemerintah.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Timur
Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang utama wilayah
timur Indonesia karena letaknya yang strategis di perbatasan wilayah tengah dan
timur Indonesia. Provinsi yang terkenal akan tambang minyak bumi dan gas serta
batubara ini juga dulunya terkenal akan hasil hutan bahkan sampai saat ini. Selain
itu, ratusan sungai yang tersebar se-antero Kalimantan Timur menjadikan daya
tarik tersendiri karena sungai inilah penghubung utama antar wilayah di provinsi
yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia.

Gambar 4.1. Peta Wilayah Adminstrasi Provinsi Kalimantan Timur
Sumber : www. http://onedataonemap.bappedakaltim.com
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Posisi Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 40 24’ Lintang Utara (LU) dan 20
25’ Lintang Selatan (LS), 1130 44’ Bujur Timur (BT) dan 1190 000 Bujur Timur
(BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah
sebagai berikut:
•

Sebelah Utara berbasatan dengan Provinsi Kalimantan Utara.

•

Sebelah Barat berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia, Provinsi
Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah.

•

Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan

•

Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.

Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luas wilayah sekitar 12.726.752 ha yang
terdiri dari daratan seluas 12.533.681 ha dan perairan darat seluas 193.071 ha.
Selain wilayah darat, Kalimantan Timur juga memiliki pengelolaan laut (0-4 mil)
seluas 25.656 km2. Sebagai pro terluas ketiga, Kalimantan Timur memiliki luas
wilayah mencapai 6,66 persen dari luas wilayah Indonesia. Dari segi administrasi
pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) tingkat II
berstatus kabupaten (Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser,
Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu) dan 3 (tiga) kota (Balikpapan, Bontang
dan Samarinda).
Tabel 4.1. Luas Wilayah dan Jumlah Kecamatan serta Desa di Provinsi
Kalimantan Timur
Kabupaten/Kota
Luas (Ha) Jumlah Kecamatan Jumlah Desa
1. Paser
1.074.526
10
144
2. Kutai Barat
1.537.890
16
189
3. Mahakam Ulu
*1.531.500
5
49
4. Kutai Kartanegara
2.571.641
18
237
5. Kutai Timur
3.173.519
18
135
6. Berau
2.195.171
13
110
7. Penajam Paser Utara
313.195
4
54
8. Balikpapan
50.432
6
34
9. Samarinda
69.496
10
53
10. Bontang
16.311
3
15
Kalimantan Timur
12.533.681
103
1.026
Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2013
*Kutai Barat Dalam Angka, 2013 (data diolah)
Provinsi Kalimantan Timur telah diidentifikasi memiliki wilayah yang berpotensi
untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian,
pariwasata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada
rencana tata ruang wilayah.
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Sebagai dasar dalam pemenuhan kebutuhan pengembangan daerah, penataan
ruang nasional telah mengatur pembentukan kawasan untuk meningkatkan
ekonomi pada pusat pertumbuhan yaitu dengan Kawasan Andalan. Kawasan
andalan merupakan bagian dari kawasan budidaya yang pengembangannya
diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan
kawasan disekitarnya. Kawasan Andalan Nasional yang terkait dengan wilayah
Provinsi Kalimantan Timur antara lain:
•

Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan sekitarnya.

•

Kawasan Andalan Sangkulirang – Sengatta - Muara Wahau (SASAMAWA).

•

Kawasan Andalan Bontang – Samarinda – Tenggarong – Balikpapan –
Penajam dan sekitarnya (BONSAMTEBAJAM) dan sekitarnya.

•

Kawasan Andalan Laut Bontang – Tarakan dan sekitarnya.

Selain itu dalam strategi pengembangan Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Kalimantan Timur menjadi bagian
dalam koridor ekonomi Kalimantan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil
Tambang & Lumbung Energi Nasional”.
Dalam mendukung kebijakan nasional, tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi
namun juga pengembangan wilayah dengan mendukung fungsi lingkungan.
Secara berkelanjutan, pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi telah
ditetapkan kawasan strategis provinsi dengan melihat nilai strategis penting dalam
lingkup wilayah provinsi serta potensi dan pengaruh terhadap daerah sekitarnya,
yaitu :
•

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi meliputi : Kawasan
industri dan Pelabuhan Maloy di kabupaten Kutai Timur ; Kawasan agropolitan
regional di kabupaten Kutai Timur; dan Kawasan pusat pertambangan regional
(klaster pertambangan) di kabupaten Kutai Timur.

•

Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal provinsi
terdapat di Kabupaten Kutai Barat.

•

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah
provinsi meliputi : Koridor Sungai Mahakam hingga ke hulu; Museum
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Mulawarman, Museum Kayu Tenggarong, dan Bukit Bangkirai di Kabupaten
Kutai Kartanegara; dan Desa budaya Pampang di Kota Samarinda.
•

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup di dalam wilayah provinsi meliputi : Kawasan Delta
Mahakam; Kawasan Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang,
Danau Siran, dan sekitarnya; Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku-PenajamBalikpapan); dan Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan.

4.2. Penduduk
Penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan
yang cukup signifikan baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran)
maupun efek dari migrasi. Hal ini terlihat pada saat Sensus Penduduk tahun 2000
dimana jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur sejumlah 2.127.050 jiwa dan
jumlah tersebut meningkat pesat 10 tahun kemudian menjadi 3.047.500 jiwa pada
tahun 2010. Terakhir, berdasarkan penghitungan proyeksi penduduk didapatkan
jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 sebanyak 3.275.800 jiwa.
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013
Kabupaten/Kota
2010
2011
1. Paser
231.700
237.800
2. Kutai Barat
140800
142000
3. Mahakam Ulu*
25.100
25.300
4. Kutai Kartanegara
630.900
648.200
5. Kutai Timur
257.600
269.400
6. Berau
180.300
186.000
7. PPU
143.600
146.000
8. Balikpapan
560.800
572.200
9. Samarinda
732.200
748.100
10. Bontang
144.500
148.400
Kalimantan Timur
3.047.500
3.123.400
Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, *Angka Proyeksi
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244100
143.100
25.500
665.500
281.600
191.600
148.000
583.300
764.900
152.100
3.199.700

2013
250.000
144.000
25.700
683.100
294.200
197.400
150.200
594.300
781.000
155.900
3.275.800
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Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2009-2013
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Sumber: BPS Prov. Kaltim

4.3. Pertumbuhan Penduduk
Pada periode tahun 2000 hingga 2010, rata-rata pertumbuhan penduduk (rata-rata
per tahun) di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3,60 persen sedangkan pada
tahun 2010-2013 pertumbuhan penduduk hanya sebesar 2,43 persen. Selama
kurun waktu 10 tahun (2000 s.d. 2010), kabupaten/kota yang paling cepat
mengalami pertumbuhan penduduk adalah Kabupaten Kutai Timur dengan
pertumbuhan

penduduk

per

tahun

sebesar

5,72

persen,

sedangkan

kabupaten/kota yang pertumbuhannya paling lambat adalah Kutai Barat (termasuk
Mahakam Ulu) yakni sebesar 1,96 persen.
Gambar 4.3. Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun menurut
Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2013
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Sumber: BPS Prov. Kaltim
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Tabel 4.3. Aspek Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2009-2013
No

Indikator

2009

2010

Penerapan KTP
Nasional berbasis
Belum
Belum
NIK
2. Ketersediaan
database
Ada
Ada
kependudukan
3. Kepemilikan KTP
4. Kepemilikan Akte
Kelahiran
5. Banyaknya
25.896 29.832
pernikahan
Sumber : Biro Pemerintahan Umum Setda Prov. Kaltim

Tahun
2011

2012

Sudah

Sudah

Sudah

Ada

Ada

Ada

2013

1.

1.121.148
1.119.104
32.430

32.169

Program keluarga berencana di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan
penurunan dimana pada tahun 2013 hanya terdapat 324.293 peserta KB aktif.
Demikian pula dengan rasio akseptor KB menurun pada tahun 2013 sebesar
56,42 %.

Sedangkan Keluarga pra sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur

mengalami kenaikan menjadi 32.485 pada tahun 2013.

Demikian pula pada

keluarga sejahtera I yang meningkat pada tahun 2013 menjadi 80.366.
Tabel 4.4. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2009-2013
No

Indikator

1. Banyaknya sarana keluarga berencana
2. Banyaknya peserta KB active
3. Rasio akseptor keluarga berencana
4. Keluarga Pra Sejahtera
5. Keluarga Sejahtera I
Sumber : BKKBN
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Tahun
2011
2012
391
391
366.904 385.128
73,92
69,78
46.029
29.229
148.003
75.523

2013
476
324.293
56,42
32.485
80.366
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Tabel 4.5. Aspek Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013
No

Indikator

2010

Tahun
2011

2012

2013

400

1.550

1.880

1.860

2.200

78

50

0

132

179

130

140

12

30

170

4.005

3.292

1.868

3.007

2.647

109

104

363

2009

1.

Jumlah keluarga fakir miskin yang
menerima bimbingan mental, pelatihan
keterampilan, UEP melalui KUBE
2. Jumlah keluarga berumah tidak layak huni
yang mendapat bantuan social
3. Jumlah keluarga miskin yang mendapat
bantuan social
4. Jumlah anak terlantar yang mendapatkan
pelayanan dan rehabilitasi sosial
5. Jumlah anak balita terlantar yang
mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi
6. Jumlah anak jalanan yang mendapatkan
pelayanan dan rehabilitasi sosial
7. Jumlah wanita korban tindak kekerasan
yang mendapatkan perlindungan social
8. Jumlah lanjut usia yang mendapatkan
bantuan social
9. Jumlah penyandang cacat yang
mendapatkan bantuan sosial
10. Penanganan korban bencana alam
11. Jumlah warga KAT yang diberdayakan
melalui pemukiman
12 Banyaknya panti asuhan
13 Banyaknya anak asuhan
14 Banyaknya panti werdha
15 Jumlah penghuni panti werdha
Sumber : Dinas Sosial Prov. Kaltim

295

100

138

129

210

30

44

69

414

377

300

730

465

1.120

1.125

340

404

591

494

740

312

226

326

555

279

30

90

219

77

114

125
3.722
4
210

144
8.248
4
120

134
7.299
4
180

134
7.938
4
205

134
7.368
4
200

4.4. Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu titik tolak pembangunan suatu daerah yaitu dengan melihat
pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dari tahun ke tahun. Pertumbuhan
ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat memang menjadi syarat utama atau
indikator keberhasilan pembangunan itu sendiri. Pembangunan ekonomi diartikan
sebagai

proses

kenaikan

output

(tergantung

dari

jenis

output

yang

diharapkan/ditetapkan) dalam jangka panjang. Hal menarik terkait perekonomian
di Provinsi Kalimantan Timur yakni bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi
Kalimantan Timur jauh dibawah pertumbuhan ekonomi nasional, namun kontribusi
Provinsi Kalimantan Timur terhadap pendapatan nasional sangat tinggi. Hal
menarik terkait perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur yakni bahwa
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pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur jauh dibawah pertumbuhan
ekonomi nasional, namun kontribusi Provinsi Kalimantan Timur terhadap
pendapatan nasional sangat tinggi. Hal ini dikarenakan tingginya kontribusi sektor
migas dan batubara dalam pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur yang
berdampak pada kontribusi PDRB nasional. Namun yang perlu digarisbawahi
adalah produksi minyak, gas, dan batubara terus menurun dari tahun ke tahun
yang menyebabkan penurunan nilai tambahnya sehingga pertumbuhan ekonomi
juga ikut menurun meskipun PDRB masih tergolong tinggi.
Gambar 4.4. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2008-2013
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LPE Tanpa Migas & Batubara

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2013 *Data Prov.Kalimantan Timur termasuk Kaltara

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2008 hingga 2013
cukup berfluktuatif dan mengalami tren penurunan pada beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur mencapai
4,90 persen kemudian satu tahun setelahnya pertumbuhan ekonomi turun drastis
menjadi 2,28 persen. Pada tahun 2010.
Pertumbuhan ekonomi kembali membaik dan naik mencapai angka 5,10 persen,
namun pada tahun 2011 kembali terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang
disusul penurunan kembali pada tahun 2012 menjadi 3,98 persen walaupun masih
melebihi target pada tahun 2012 sebesar 3,53 persen. Akhirnya, pada tahun
terakhir yakni 2013, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur mencapai
titik terendah dalam kurun waktu enam tahun terakhir yakni hanya 1,59 persen dan
menjadi provinsi yang memgalami pertumbuhan paling rendah diantara 33 provinsi
di Indonesia. Jika diperhatikan kinerja pertumbuhan yang melemah banyak
dipengaruhi oleh komoditas migas dan batubara. Hal ini tergambar dari laju
pertumbuhan ekonomi tanpa migas maupun tanpa batubara. Jika tanpa migas,
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laju pertumbuhan ekonomi Kaltim ternyata mencapai 5,17 persen pada tahun
2013. Bahkan pada tahun 2010 – 2012 pertumbuhan ekonomi Kaltim tanpa migas
berada pada posisi dua digit, di atas 11 persen. Selanjutnya, jika migas dan
batubara dikeluarkan maka pertumbuhan ekonomi Kaltim jauh lebih besar, yaitu
7,47 persen pada tahun 2013. Bahkan ketika pertumbuhan ekonomi Kaltim yang
menurun sejak 2010, justru pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan batubara
meningkat dari 2010-2012, yaitu masing-masing 7,93 persen, 8,77 dan 10,14
persen. Jika dirata-ratakan, pertumbuhan ekonomi Kaltim selama periode 20082013 mencapai 3,66 persen pertahun. Akan tetapi jika tanpa migas, pertumbuhan
ekonomi Kaltim lebih dari dua kali lipatnya, yaitu 8,92 persen per tahun. Demikian
juga dengan pertumbuhan ekonomi Kaltim tanpa migas dan tanpa batubara
dengan nilai 7,52 persen per tahun. Ini menjadi indikasi positif bahwa transformasi
ekonomi Kaltim ke arah renewable resources sudah berjalan.
Tabel 4.6. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2009 – 2013 (%)
Kabupaten/Kota

2009

2010

2011

2012

2013

1. Paser
7,74
2. Kutai Barat + Mahakam Ulu
6,89
3. Kutai Kartanegara
2,08
4. Kutai Timur
5,60
5. Berau
5,98
6. Penajam Pasir Utara
3,51
7. Balikpapan
1,70
8. Samarinda
4,49
9. Bontang
-3,03
Kalimantan Timur
2,28
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2013

17,31
6,10
4,19
9,33
8,04
7,28
5,19
6,16
-3,44
5,10

9,78
7,85
0,87
11,43
7,93
11,68
7,44
15,26
-8,36
4,09

7,53
7,04
3,44
12,68
7,99
3,61
2,53
3,47
-7,19
3,98

8,79
6,20
0,71
3,43
7,40
3,75
5,20
5,59
-6,40
1,59

4.5. Inflasi
Dalam pembangunan ekonomi, faktor stabilitas harga sangat penting untuk
diamati dan diperhatikan mengingat fluktuasi harga sangat berpengaruh pada nilai
barang dan jasa yang di hasilkan, serta berdampak pada daya beli masyarakat.
Inflasi merupakan salah satu alat ukur untuk melihat stabilitas harga barang dan
jasa secara umum dari waktu ke waktu. Provinsi Kalimantan Timur melakukan
penghitungan inflasi dibangun dari 3 kota IHK yakni Kota Balikpapan, Kota
Samarinda dan Kota Tarakan. Selama tahun 2010-2013, inflasi Provinsi
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Kalimantan Timur mengalami penurunan yang berarti stabilitas harga terjaga
dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian di Provinsi Kalimantan
Timur tidak bergejolak seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2013,
terjadi lonjakan inflasi yang cukup signifikan hingga mencapai 9,65 persen pada
inflasi tahunannya.
Gambar 4.5. Nilai Inflasi Year on Year Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2008-2013 (Termasuk Tarakan)
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Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2013
Tabel 4.7. Laju Inflasi Kota Samarinda, Balikpapan, Tarakan dan
Kalimantan Timur Tahun 2008-2013
Kota
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Samarinda
12,69
4,06
7
6,23
4,81
10,37
Balikpapan
11,3
3,6
7,38
6,45
6,41
8,56
Kalimantan Timur
13,06
4,31
7,28
6,35
5,6
9,65
(Termasuk Kaltara)
Sumber : BPS Prov. Kaltim

4.6. Pendapatan Perkapita
PDRB dan Inflasi diatas dapat menggambarkan kondisi perekonomian Provinsi
Kalimantan Timur secara umum, namun belum dapat memberikan informasi
tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB
terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat secara umum
berdasarkan pendapatan per kapita yaitu pendapatan regional dibagi dengan
jumlah penduduk pertengahan tahun. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan
karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun setidak-tidaknya dapat
memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat
secara makro.
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Gambar 4.6. PDRB dan Pendapatan Regional Perkapita 2008-2013
Provinsi Kalimantan Timur (Juta Rupiah)
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Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2013 *Data Prov.Kalimantan Timur termasuk Kaltara
Selain penurunan yang terjadi pada periode 2008-2009, angka pendapatan
regional per kapita Provinsi Kalimantan Timur selalu mengalami kenaikan yang
relatif signifikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2009, pendapatan per kapita
sekitar 31,97 juta rupiah dan 4 tahun berselang hampir mencapai 44,84 juta rupiah
pada tahun 2013. Selain pendapatan per kapita, PDRB per kapita juga bisa
menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, terjadi
kenaikan PDRB per kapita di setiap kabupaten/kota yang mengindikasikan terjadi
kenaikan tingkat perekonomian di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi
Kalimantan Timur.
Tabel 4.8. PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2009-2012
Kabupaten/Kota
2009
1. Paser
44.752.353
2. Kutai Barat + Mahakam Ulu
36.340.813
3. Kutai Kartanegara
148.760.444
4. Kutai Timur
117.755.461
5. Berau
40.490.001
6. PPU
18.460.647
7. Balikpapan
67.323.271
8. Samarinda
29.841.343
9. Bontang
378.700.219
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2013
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2010
57.002.151
41.190.780
159.358.300
132.992.670
44.821.852
20.355.494
73.339.403
32.353.939
369.318.432

2011
69.726.940
47.144.033
191.693.648
172.297.557
51.651.999
25.902.294
78.007.216
44.470.265
415.791.865

2012
72.064.332
51.717.601
195.853.258
179.410.863
55.640.363
26.997.042
79.048.073
46.015.026
443.668.089
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Tabel 4.9. Aspek Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013
No

Indikator

1.

Nilai ekspor
Migas
Nilai ekspor
non migas
Nilai
impor
migas
NIlai
impor
non migas
Surplus/Defisit

2.
3.
4.
5.

Tahun
2008

2009

2010

2011

2012

2013

17.025.364

9.290.597

11.319.283

18.655.697

14.999.647

12.843,54

7.674.679

9.632.129

13.797.667

19.318.455

18.792.901

18.160,12

3.477.317

3.241.526

4.522.486

5.084.064

5.338.308

7.230,46

1.755.532

1.643.277

1.746.524

2.132.674

2.805.232

2.281,64

19.467.195

14.037.923

18.847.939

30.757.415

25.649.008

21.491.550

Sumber : BPS Prov. Kaltim
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus merencanakan dan menyiapkan
sektor sekunder (hilir) yakni agro-industri yang relevan dengan sektor primer
tersebut diatas sebagai basis sumber daya. Sektor tersier dengan sendirinya
dibutuhkan (multiflier effect) untuk mendukung agro-bisnis sebagai kompetensi inti.
Sehingga bagi Provinsi Kalimantan Timur kedepan, strategi, arah kebijakan,
program, kegiatan pembangunan harus fokus merealisasikan bagaimana sektor
“agro-industri” benar-benar diwujudkan. Sebagaimana diketahui bahwa sektor
industri dikategorikan dalam 3 (tiga bagian) yaitu Industri Besar; Industri
Menengah; dan Industri Kecil
Tabel 4.10. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013
No
1.

2.

Indikator
Perkembangan
Industri :
a. Unit
b. Tenaga
Kerja
c. Investasi
(Juta
Rupiah)
Cakupan bina
kelompok
pengrajin

Tahun
2008

2009

2010

2011

2012

2013

8.075
98.062
6.984.081

8.628
104.117
7.069.404

8.876
109.998
7.559.413

9.097
114.482
8.074.368

9.260
117.982
8.689.647

9.424
121.302
7.404.927

2.452

2.603

2.750

2.862

2.950

3.075

Sumber: Disperindagkop Prov. Kalimantan Timur, 2014
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4.7. Analisis dan Pembahasan

a. Daya Saing Lokal
Daya saing lokal adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan kapasitas
produksi ataupun meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di daerah
dengan kata lain saya saing lokal menentukan keunggulan kompetitif suatu daerah
dibandingkan dengan daerah lain. Keunggulan Provinsi Kalimantan timur melalui
daya saing lokal dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.1.

Nilai Daya Saing Lokal Provinsi Kalimantan Timur 2017

No

Unsur

Skor

1

Kapasitas birokrasi

56.31

2

Kapasitas infrastruktur

53.74

3

Kualitas pengendalian inflasi

53.80

4

Kualitas kesehatan

57.29

5

Kualitas pendidikan tinggi

56.11

6

Efisiensi pasar barang

56.89

7

Efisiensi pasar tenaga kerja

55.91

8

Ketersediaan pasar keuangan

55.86

9

Kesiapan teknologi

56.14

10

Kematangan sektor bisnis

56.97

11

Inovasi bisnis

57.09
56.01

Rata-Rata
Sumber Data : Hasil Penelitian, Data Diolah, 2018.
Keterangan : (0 Sangat Buruk, 100 Sangat Baik)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa pada tahun 2018 Provinsi
Kalimantan timur memiliki nilai daya saing lokal sebesar 56,01 yang menurun
sebesar 3,39 dari tahun 2017 yaitu 59,40 pada skala 0 - 100.
Hal ini menunjukkan bahwa provinsi kaltim harus lebih membangun daerahnya
dalam rangka mencapai visi dan misi yang ditetapkan namun masih jauh dari
harapan masyarakat dan perlu untuk dilakukan peningkatan.
Nilai tertinggi untuk unsur daya saing lokal yaitu kualitas kesehatan sebesar 57,29
dan yang terkecil adalah kapasitas infrastruktur. Unsur daya saing lokal yang lain
perlu segera ditingkatkan karena nilai unsur-unsur tersebut berada di bawah nilai
rata-rata daya saing lokal secara keseluruhan.
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b. Penghambat Kemudahan Berusaha
Hambatan berusaha adalah kekuatan yang dinilai menghambat kemampuan
daerah untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Penilaian hambatan berusaha ini ditujukan untuk menilai faktor apa saja yang
dinilai problematik saat menjalankan usaha di daerah.
Tabel 4.2.

Nilai Hambatan Kemudahan Berusaha.

No

Unsur

Skor

1

Akses permodalan

57.46

2

Penyelesaian konflik ketenagakerjaan

55.69

3

Stabilitas politik

57.03

4

Akses Infrastruktur

55.89

5

Birokrasi

57.74

6

Korupsi

51.57

7

Tarif pajak

57.86

8

Inflasi

55.91

9

Kriminalitas

55.94

10

Pembebasan lahan

59.09

Rata-Rata

56.42

Sumber Data : Hasil Penelitian, Data Diolah, 2018.
Keterangan : (0 Sangat Buruk, 100 Sangat Baik)

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat bahwa kemudahan berusaha di provinsi
kaltim berada pada nilai 56,42 yang menurun sebesar 2,43 dibanding capaian hasil
tahun lalu yaitu 58,85 pada rentang 0 – 100.

c. Prevalensi Korupsi
Prevalensi korupsi adalah tingkat kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi
terjadi dalam bentuk suap menyuap dan penyalahgunaan wewenang di kalangan
pegawai publik.

Tabel 4.3.
Kode

1
2
3
4
5
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Nilai Prevalensi Tahun 2018
Pravalensi Korupsi

Suap dan korupsi
Pejabat negara meminta atau menerima suap
Penyalahgunaan keuangan publik untuk kepentingan
pribadi
Korupsi oleh pemimpin politik nasional
Korupsi oleh pemimpin politik lokal

Nilai

49.14
48.03
50.46
53.17
53.97

39

6
7

Korupsi oleh pegawai publik di tingkat nasional
Korupsi oleh pegawai publik di tingkat lokal

55.34
55.46
52.22

Rata-Rata
Sumber Data : Hasil Penelitian, Data Diolah, 2018.
Keterangan : (0 Sangat Lazim, 100 Sangat Tidak Lazim)

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat bahwa nilai rata-rata prevalensi korupsi
di kaltim sebesar 52,22 yang meningkat dibanding capai hasil tahun sebelum yaitu
51,66. Faktor Pejabat negara meminta atau menerima suap menjadi penyumbang
terbesar untuk nilai pravalensi ini.

d. Akuntabilitas Keuangan Publik
Akuntabilitas keuangan publik adalah mekansime pertanggungjawaban atas
penggunaan keuangan publik berkaitan dengan prosedur, pertanggung jawaban
dana non budgeter, rekruitmen pejabat publik, lembaga audit independen, dan
independensi pengadilan.
Tabel 4.4.

Nilai Akuntabilitas Keuangan Publik Tahun 2018

Kode
1
2
3
4
5

Unsur

Ketiadaan prosedur jelas dan akuntabel dalam alokasi keuangan
publik
Banyak dana khusus yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
Banyak pejabat publik yang ditunjuk langsung oleh pemerintah
Ketiadaan lembaga independen yang mengaudit keuangan publik
Ketiadaan pengadilan independen yang mengadili pejabat korup
Rata-Rata

Nilai

54.03
51.49
52.31
55.89
56.14
53,97

Sumber Data : Hasil Penelitian, Data Diolah, 2018.
Keterangan : (0 Sangat Lazim, 100 Sangat Tidak Lazim)

Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa kecenderungan akuntabilitas
keuangan publik memperoleh nilai 53,97 yang menurun dibanding capaian hasil
tahun lalu yaitu 54,62 pada rentang 0 - 100 yang masih jauh dari baik (dibawah
60).

e. Motivasi Korupsi
Motivasi korupsi merupakan dorongan seorang pejabat publik untuk melakukan
praktik tindak pidana korupsi seperti pemberian perlakuan istimewa terjadi,
memberikan donasi politik berlebih, menciptakan dana off budget untuk partai
politik, mengamankan proyek pemerintah dan jual beli pengaruh.
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Tabel 4.5.

Nilai Motivasi Korupsi Tahun 2018

Kode
1
2
3
4
5

Unsur

Korupsi untuk memperoleh dukungan politik berlebih
Korupsi akibat adanya perlakuan istimewa
Korupsi akibat adanya pengamanan proyek pemerintah
Korupsi akibat jual beli pengaruh
Korupsi untuk pendanaan tak tercatat untuk partai politik
Rata-rata

Nilai

53.71
52.63
52.23
55.29
54.71
53.71

Sumber Data : Hasil Penelitian, Data Diolah, 2018.
Keterangan : (0 Sangat Lazim, 100 Sangat Tidak Lazim)

Nilai motivasi korupsi yang dicapai adalah 53,71 yang menurun dibanding tahun
lalu yaitu 54,86 pada rentang 0-100, namun keseluruhan nilai motivasi korupsi ini
masih berada di bawah 60 dengan nilai yang paling rendah yaitu korupsi akibat
adanya pengamanan proyek pemerintah.

f.

Sektor Terdampak Korupsi

Sektor terdampak korupsi merupakan sektor publik yang terkena kasus korupsi
seperti sektor perizinan, pelayanan dasar, perpajakan, pengadaan, peradilan,
kuota perdagangan, kepolisian, perkreditan, bea cukai, lembaga pemeriksa, militer,
eksekutif, dan legislatif.
Tabel 4.6.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nilai Sektor Terdampak Korupsi Tahun 2018
Unsur

Korupsi di perizinan
Korupsi di pelayanan dasar
Korupsi di perpajakan
Korupsi di pengadaan
Korupsi di peradilan
Korupsi di penerbitan kuota perdagangan
Korupsi di kepolisian
Korupsi di perkreditan
Korupsi di bea cukai
Korupsi di instansi pengawas dan pemeriksa
Korupsi di militer
Korupsi di eksekutif
Korupsi di legislatif
Rata-Rata

Nilai

47.97
50.37
51.77
52.54
54.37
56.49
53.49
58.03
56.00
55.54
61.26
53.71
51.94
54,26

Sumber Data : Hasil Penelitian, Data Diolah, 2018.
Keterangan : (0 Sangat Lazim, 100 Sangat Tidak Lazim)
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Nilai sektor terdampak korupsi tahun 2018 mengalami sedikit penurunan dibanding
tahun sebelumnya yaitu dari 54,26 menjadi 54,11, namun masih berada dibawah
60. Sektor terdampak korupsi yang paling parah yaitu korupsi di perijinan.

g. Efektivitas Program Anti Korupsi
Efektivitas program anti korupsi merupakan program yang dijalankan sebagai
upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pejabat korup untuk
menurunkan risiko korupsi.
Tabel 4.7.

Nilai Efektivitas Program Anti Korupsi 12 bulan yang lalu, saat ini, dan
12 bulan mendatang.

Kode

Unsur

1

Penegakan hukum terhadap pejabat publik korup

2

Pencegahan korupsi oleh pemerintah
Rata-Rata

Saat ini

Lalu

Nanti

54,69
54,09

54,65
56,70

62,90
63,10

54,39

55,68

63,00

Sumber Data : Hasil Penelitian, Data Diolah, 2018.
Keterangan : (0 Sangat Lazim, 100 Sangat Tidak Lazim)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara rata-rata terlihat bahwa nilai efektivitas
program yaitu 54,39 yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yaitu 55,68.
Para pengusaha lebih banyak menyatakan bahwa program yang efektif adalah
pencegahan dari pada penegakan hukum.
Namun bila dilihat dari ekspektasi para pengusaha terhadap efektivitas program
anti korupsi masih jauh dari harapan, dimana nilai ekspektasi untuk tahun yang
akan datang sebesar 63,00 sedangkan pencapaian tahun ini sebesar 54,39.
Ditambah lagi beberapa kasus yang berhasil dibongkar oleh KPK terutama
terhadap beberapa Kepala Daerah di Indonesia termasuk kepala daerah di
lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.
h. Indeks Persepsi Korupsi Kaltim 2018
Indeks persepsi korupsi diperoleh dengan merata-ratakan nilai indikator yaitu
Indikator Daya Saing Lokal, Indikator Penghambat Kemudahan Berusaha,
Indikator Prevalensi Korupsi, Indikator Akuntanbilitas Keuangan Publik, Indikator
Motivasi

Korupsi,

Indikator

Sektor

Terdampak

Korupsi,

dan

Indikator

Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi dengan 53 sub indikator.
Nilai Indeks Persepsi Korupsi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dapat dilihat
pada tabel berikut.
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Nilai Indeks Persepsi Korupsi Kalimantan Timur 2018
No
1
2
3
4
5
6
7

Indikator
Daya Saing Lokal
Penghambat Kemudahan Berusaha
Prevalensi Korupsi
Akuntabilitas Keuangan Publik
Motivasi Korupsi
Sektor Terdampak Korupsi
Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi
Skor IPK 2018

2017

2018

59,40
58,82
51,66
54,62
54,86
54,26
55,68

56,01
56,42
52,22
53,97
53,71
54,11
54,39

55,61

54,41

Sumber Data : Hasil Penelitian, Data Diolah, 2018.

Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa nilai Indeks Persepsi Korupsi
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 adalah sebesar 54,41 yang menurun
dibanding tahun 2017 yaitu 55,61 pada skala 0 sangat korup sampai 100 sangat
bersih.
Berdasarkan indikator pengukuran IPK, hampir seluruh indikator mengalami
penurunan. Kecuali indikator Prevalensi Korupsi yang mengalami peningkatan.
Namun yang membuat nilai IPK tahun 2017 turun adalah turunnya Indikator Daya
Saing Lokal dan Penghambat Kemudahan Berusaha di Provinsi Kaltim.
Berdasarkan data hasil survei diketahui bahwa Faktor Daya Saing Lokal yang
perlu segera dibenahi adalah Kapasitas Birokrasi, Kapasitas Infrastruktur,
Ketersediaan Pasar Keuangan, Kematangan Sektor Bisnis dan Inovasi Bisnis.
Sedangkan Faktor Penghambat Kemudahan Berusaha di Provinsi Kaltim yang
perlu segera dibenahi adalah Akses Permodalan, Penyelesaian Konflik
Ketenagakerjaan, Stabilitas Politik dan Akses Infrastruktur.
Langkah konkrit yang perlu segera dilakukan oleh instansi layanan terhadap
masyarakat adalah mengaplikasikan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Layanan yang meliputi penetapan pedoman
penyelenggaraan pelayanan sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan dalam
rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
Melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab terhadap tupoksi
yang dibebankan serta memaksimalkan Tim Operasi Sapu Bersih Pungutan Liar
(Saber Pungli).
Perlu segera merealisasikan dan mengefektifkan Komisi Advokasi Daerah Anti
Korupsi Provinsi Kalimantan Timur yang telah digagas dan dibentuk oleh KPK
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pada tanggal 27 September 2017 dan kembali dilakukan diskusi terbatas untuk itu
tentang rencana aksi Komite Advokasi Daerah dan struktur Komisi Advokasi
Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Oktober 2018 yang dihadiri
oleh KPK dan OPD Provinsi Kalimantan Timur serta pengusaha.
Peningkatan sistem integrasi lokal yaitu dengan meningkatkan kualitas, peran, dan
kapasitas pilar penyokong sistem integrasi lokal antara lain Organisasi Masyarakat
Sipil, Ombudsman, Media, Pengadilan, Partai Politik, Badan Pemeriksa Keuangan,
Pelayanan Publik, DPRD, Lembaga Antikorupsi, Pengadaan Publik, Pemerintah
Pusat, Lembaga Bisnis, dan Kepala Daerah.
Integritas Bisnis perlu diberikan penguatan dalam upaya yang dilakukan
pengusaha yang menjalankan bisnis melalui penguatan komitmen perusahan
disertai dengan implementasi pilar-pilar bisnis berintegritas misalnya kepemilikan
kode etik, kode perilaku, kebijakan anti korupsi, program anti korupsi, anti suap,
anti gratifikasi, anti uang pelicin, anti konflik kepentingan, pelatihan anti korupsi,
dan saluran whistleblowing system.
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BAB V
PENUTUP

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SAMARINDA
2018

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut.
1. Nilai Indeks Persepsi Korupsi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 adalah
5,44 (54,41 pada rentang skala 0 sangat korup dan 100 sangat bersih).
2. Target IPK 2018 dalam RPJMD yaitu 60,00 belum dapat tercapai.
3. Indikator yang memiliki nilai paling rendah adalah Prevalensi Korupsi.
4. Kapasitas Insfrastruktur merupakan faktor paling lemah dalam Daya Saing
Lokal.
5. Faktor yang paling Menghambat Kemudahan Berusaha adalah Korupsi.
6. Prevalensi Korupsi yang paling Lazim terjadi adalah Pejabat negara meminta
atau menerima suap.
7. Unsur yang paling Lazim dalam Akuntabilitas Keuangan Publik adalah banyak
dana khusus yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
8. Motivasi melakukan korupsi yang paling dianggap lazim adalah korupsi akibat
adanya pengamanan proyek pemerintah.
9. Sektor yang dianggap lazim terdampak korupsi adalah Korupsi di Perijinan.
10. Masyarakat lebih memilih Pencegahan Korupsi oleh Pemerintah sebagai
tindakan yang lazim dari pada Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Publik
Korup.

5.2. Rekomendasi
Beberapa hal yang dapat direkomendasikan yaitu :
1. Menekan motivasi untuk melakukan korupsi melalui beberapa tindakan
prefentif.
2. Meningkatkan daya saing terutama memaksimalkan tim pengendalian inflasi.
3. Lebih meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Publik.

ARDIE

46

4. Melakukan sosialisasi lebih tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
5. Memberdayakan Organisasi Masyakarat Sipil dan Ombudsman dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi.
6. mengaplikasikan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Layanan yang meliputi penetapan pedoman penyelenggaraan
pelayanan sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
7. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab terhadap
tupoksi yang dibebankan serta memaksimalkan Tim Operasi Sapu Bersih
Pungutan Liar (Saber Pungli).
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