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Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2019 – 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar sesuai proses
penyusunan yang ditetapkan, dengan tujuan untuk mempercepat
capaian dan target penanggulangan kemiskinan di Kalimantan
Timur.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPKD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2019 - 2023 sebagai salah satu strategi Pemerintah Daerah dalam rangka mempercepat
pengurangan penduduk miskin dan juga dapat menciptakan peluang kerja dan berusaha,
peningkatkan pendapatan masyarakat miskin, meningkatkan sarana dan prasarana sosial
dan ekonomi serta peningkatan bantuan perlindungan sosial sehingga kesejahteraan
masyarakat di Kalimantan Timur dapat terwujud.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) ini merupakan bagian dari
sinergitas program Nasional yang salah satu programnya adalah Program Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) yang telah dilakukan di Kalimantan Timur dalam
memperkuat pemberdayaan masyarakat sebagai percepatan penanggulangan kemiskinan
dan capaian Sustainable Development Goals (SDGs) serta Peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM).
Terima kasih kepada semua pihak yang telah menyelesaikan SPKD Provinsi
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panduan dalam mewujudkan masyarakat mandiri, adil dan sejahtera di Bumi Etam
Kalimantan Timur.
Samarinda,
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WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
Selaku
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor

yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap
barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan adalah kondisi
dimana seseorang atau kelompok orang laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak
dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat.
Jika tidak segera ditanggulangi masalah kemiskinan ini akan berdampak serius pada
permasalahan sosial yang lain. Berbagai dampak yang bisa timbul antara lain ; (i)
peningkatan beban sosial ekonomi masyarakat yang semakin berat, (ii) menurunnya kualitas
dan produktifitas sosial ekonomi, (iii) menurunnya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan, (iv) meningkatnya kriminalitas dan terganggunya stabilitas sosial, (v)
munculnya ketimpangan dan kecemburuan sosial, maupun (vi) menurunnya kualitas sumber
daya manusia, yang berimplikasi pada merosotnya mutu generasi.
Oleh karena itu permasalahan kemiskinan, disamping masalah pengangguran dan
kesenjangan menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di Kalimantan Timur selain itu
juga penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka mencapai
tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang undang Dasar 1945 .
Secara konkrit amanat konstitusi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan tercantum
dalam pasal pasal Undang undang 1945 amandemen ke - empat.
Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas bagi Bangsa
Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang lebih dari 265 juta dan tersebar di ribuan
pulau seluruh Nusantara, dengan jumlah tersebut Indonesia tahun 2018 masih menyisakan
jumlah penduduk miskin sebanyak 9,66% dan Kalimantan Timur menyumbang jumlah
penduduk 6,06 % atau 222.390 jiwa penduduk yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota dan yang
terbanyak berada pada daerah perdesaan yaitu mencapai 9,65% dibanding di daerah
perkotaan yang mencapai 4,14 %.
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Persoalan kemiskinan adalah menjadi tanggung jawab semua komponen masyarakat
bukan hanya Pemerintah akan tetapi harus ada keterlibatan dunia usaha, swasta dan
masyarakat. Pemerintah telah melakukan dengan melaksanakan program-program yang pro
rakyat dan keadilan.
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengawal
pelaksanaan Program Perlindungan Sosial untuk level nasional sedangkan di level daerah
dikawal oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) berkaloborasi
dengan program unggulan untuk mengurangi penduduk miskin di daerah termasuk di
Kalimantan Timur. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 15 tahun
2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk meningkatkan
akselerasi dan koordinasi lintas kelembagaan dalam upaya percepatan penanggulangan
kemiskinan.
Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya
penajaman sasaran, keterpaduan perencanaan dalam menetapkan program, monitoring dan
evaluasi serta efektivitas anggaran serta penguatan kelembagaan baik tingkat Nasional,
Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam penanganan penanggulangan kemiskinan.
Oleh karenanya peningkatan peran pemangku kepentingan sangat diharapkan dalam
merumuskan program-program yang tepat bagi masyarakat agar mampu mandiri dan
meningkatkan kesejahteraan baik kelompok maupun secara individu.
Mengawal pembangunan berkelanjutan memang tak bisa dilepaskan dari konteks
sosial dan budaya suatu masyarakat. Kebudayaan harus melekat sebagai bagian integral dari
proses pembangunan karena sumber daya alam, baik di laut maupun di daratan, selalu terkait
dengan siklus kehidupan masyarakat yang terekspresikan dalam budaya mereka. Hal ini juga
jelas tercermin dalam sejumlah tujuan SDG’s, antara lain: (1) Tanpa Kemiskinan (2) Tanpa
Kelaparan (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera (4) Pendidikan yang berkualitas (5) Kesetaraan
Gender (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak (7) Energi Bersih dan Terjangkau (8) Pekerjaan
Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (10) Berkurangnya
Kesenjangan (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (12) Konsumsi dan Produksi
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yang Berkelanjutan (13) Penanganan Perubahan Iklim (14) Ekosistem Lautan (15) Ekosistem
Daratan (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (17) Kemitraan untuk
mencapai tujuan.
Berdasarkan pada pemikiran di atas, maka TKPKD Provinsi Kalimantan Timur
menyusun dokumen perencanaan strategis yang mampu memberi arah dan pijakan bagi
TKPKD di Provinsi Kalimantan Timur terkait percepatan pengurangan penduduk miskin di
Kalimantan

Timur

melalui

penyusunan

dokumen/Buku

“Strategi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (SPKD) Tahun 2019-2023”, diharapkan kekayaan SDA bisa mampu
segera mensejahterakan rakyat Kalimantan Timur tanpa mengabaikan keberlanjutannya serta
meningkatkan mutu SDM-nya. SPKD ini juga telah menyesuaikan dan menurunkan
(breakdown) dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, khususnya yang terkait dengan programprogram percepatan penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Timur.
Untuk efektivitas program dan rencana aksi perlu juga dilakukan pembaharuan (up
dating) data kemiskinan secara periodik dan berkesinambungan yang akan dirilis oleh
TKPKD Provinsi Kalimantan Timur berupa dokumen/buku Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Kalimantan Timur. Akan tetapi
terkait perkembangan data kemiskinan nasional termasuk di Kalimantan Timur sangat
tergantung pengolahan data yang dilakukan oleh BPS dan TNP2K untuk segera merilisnya.
Apabila data dimaksud telah dirilis, barulah TKPKD Provinsi Kalimantan Timur menyusun
buku/dokumen LP2KD, dimana per semester atau satu tahun sekali wajib dilaporkan oleh
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke Pemerintah dalam hal ini ke TNP2K, Kementerian
Sosial RI dan Kementrian PPN/Bappenas RI.
1.2

Maksud dan Tujuan

1.1.1. Maksud
Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi
Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023 ini dimaksudkan sebagai landasan kebijakan daerah
dalam mendorong gerakan penanggulangan kemiskinan. Adapun tujuan disusunnya SPKD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 ini antara lain sebagai berikut :
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a. Memperluas kesempatan dan keterlibatan stakeholders dalam perencanaan program
dan indikasi kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya
penanggulangan kemiskinan;
Memperkaya analisis dan pemahaman terhadap permasalahan kemiskinan (baik
sektoral maupun spasial) serta potensi-potensi yang ada dengan melibatkan seluruh
stakeholders terkait;
b. Mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk lebih proaktif, peduli dan
memiliki kemampuan dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada penduduk
miskin (pro poor);
c. Mendorong kemandirian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menerapkan
pembangunan partisipatif melalui sinergi penyusunan program dan penganggaran
yang berpihak kepada penduduk miskin.
1.1.2. Tujuan
a. Menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi (PT), Organisasi Kemasyarakatan, pelaku
usaha, lembaga internasional, dan pihak pihak yang peduli untuk memecahkan
masalah kemiskinan;
b. Membangun konsensus bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui
pendekatan pemenuhan hak dasar dan pendekatan partisipatif dalam perumusan
strategi dan kebijakan;
c. Menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs: Sustainable Development Goals) terutama pilar pembangunan
sosial tujuan penghapusan kemiskinan;
d. Menyelaraskan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
Organisasi Kemasyarakatan, pelaku usaha, lembaga internasional, dan pihak yang
peduli.
e. Operasionalisasi dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023 dalam
bentuk Strategi, Kebijakan, dan Program/Kegiatan Pembangunan dalam upaya
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penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur untuk masa kerja sampai
dengan tahun 2023.
f. Menjadi landasan operasional dan acuan bagi Pemerintah, TKPKD, masyarakat,
pelaku usaha, dan stakeholder di Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan
kegiatan secara sistematis, selaras/sinkron dan sinergi (kemitraan) dalam menyusun,
g. Mengimplementasikan, mengawasi (monitoring) dan melakukan evaluasi atas
program-program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur.
1.3

Proses Penyusunan
Sesuai dengan panduan penyusunan SPKD yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; langkah proses penyusunannya adalah :
1) Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP); Analisis kemiskinan partisipatif dilakukan
untuk memahami suara masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan tentang
masalah kemiskinan yang mereka hadapi dan mengakomodasikan suara masyarakat
miskin dalam perumusan kebijakan. Dalam pelaksanaan AKP ini tahapan proses yang
dilakukan meliputi :


Pengkajian Bersama Permasalahan Kemiskinan ( Participatory Poverty Assesment )
melalui fokus group discussion (FGD) dengan melibatkan TKPKD; Perangkat
Daerah (PD) terkait serta para konsultan dan atau pendamping lapangan pada
berbagai program penanggulangan kemiskinan.



Survei lapangan (konsultasi komunitas) menghasilkan identifikasi permasalahan dan
faktor penyebab terjadinya kemiskinan serta identifikasi alternatif strategi
penanggulangannya berupa program aksi serta sistem monitoring evalusinya
(monev).

2) Kaji Ulang Kebijakan, Kaji Ulang Kebijakan dilakukan dengan mengidentifikasi dan
mengevaluasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang sudah
dilaksanakan dan yang sekarang masih berjalan.
3) Konsultasi Publik dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai sumber data dan
informasi dan mendapatkan umpan balik terhadap rumusan kebijakan dan program
penanggulangan kemiskinan.
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1.4

Kedudukan dan Ruang Lingkup

1)

Kedudukan

Dokumen SPKD tidak terdiri berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019–2023 yang memuat kebijakan
pembangunan dan acuan rencana kerja pemerintah (RKP) selama lima tahun. Dengan
demikian, dokumen SPKD selanjutnya dapat menjadi arah dan pedoman bagi setiap SKPD
dalam melakukan pengarusutamaan berbagai kebijakan dan program penanggulangan
kemiskinan. Diharapkan secara strategis, rencana aksi penanggulangan kemiskinan akan
menjadi satu bagian yang integrasi dalam rencana pembangunan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur .
2)

Ruang Lingkup
Ruang lingkup dokumen SPKD mencakup empat hal sebagai berikut:

1.5



Mengkaji kondisi dan penyebab kemiskinan;



Mengkaji ulang kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;



Perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; dan



Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan

Sistematika
Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) terdiri dari 9

(Sembilan) bab yang meliputi:
Bab

I

: Pendahuluan

Bab

II

: Diagnosis Kemiskinan

Bab

III

: Kaji Ulang Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan

Bab

IV

: Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Bab

V

: Mekanisme Pelaksanaan Rencana Aksi

Bab

VI

: Sistem Monitoring dan Evaluasi

Bab

VII

: Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah

Bab

VIII

: Penutup
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BAB II
DIAGNOSIS KEMISKINAN
2.1.

Cara Pandang Kemiskinan
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor

yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap
barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dalam konteks strategi
penanggulangan kemiskinan ini, kemiskinan dipandang sebagai kondisi di mana seseorang
atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara
layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Cara pandang
kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat
miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan
anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan
ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi
seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan
secara bermartabat.
Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak
mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam
peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain
terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan,
sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak
kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik, baik
bagi perempuan maupun laki-laki. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling
mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi
pemenuhan hak lainnya.
Dengan diakuinya konsep kemiskinan berbasis hak, maka kemiskinan dipandang
sebagai suatu peristiwa penolakan atau pelanggaran hak dan tidak terpenuhinya hak.
Kemiskinan juga dipandang sebagai proses perampasan atas daya rakyat miskin. Konsep ini
memberikan pengakuan bahwa orang miskin terpaksa menjalani kemiskinan dan seringkali
mengalami pelanggaran hak yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia. Oleh
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karena itu, konsep ini memberikan penegasan terhadap kewajiban negara untuk menghormati,
melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin.
Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan tidak
dapat dengan mudah dilihat dari suatu angka absolut saja. Luasnya wilayah dan sangat
beragamnya budaya masyarakat menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan di
Kota/Kabupaten menjadi sangat beragam.
Dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan, Kemiskinan adalah keadaan
dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian,
tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh
kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan
pekerjaan
Hak-hak dasar tersebut terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai
hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam
peraturan perundang-undangan.
Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan
pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya
alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak
untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.
Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain
sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.
Penghargaan, pemenuhan dan penghormatan hak dasar pada masyarakat miskin akan
dapat terlaksana dengan baik, apabila terdapat pemerintahan yang adil, berpihak pada
kebutuhan orang miskin, pada upaya penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan
komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemenuhan hak hak dasar masyarakat miskin.
Pemerintah yang tidak adil akan menyengsarakan masyarakat, hal ini dikarenakan
pemerintah yang tidak adil akan menghasilkan kebijakan yang akan menguntungkan bagi
sebagian golongan saja, sedang golongan yang lain menjadi sengsara, golongan tersebut
biasanya orang miskin. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan adalah produk dari
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seseorang yakni pemimpin pemerintahan, maka kemiskinan dapat dikatakan sebagai akibat
dari adanya orang yang tidak baik.
2.2.

Gambaran Umum Kondisi, Geografi, Potensial dan Kependudukan Provinsi
Kalimantan Timur
Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 tahun

menunjukkan kecenderungan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Menurut data BPS pada Pada
tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebesar 237.960 jiwa (6,06%).
Pada tahun 2014 dari segi jumlah penduduk miskin naik menjadi 253,600 jiwa
(6,42%) kemudian turun menjadi 209.990 jiwa (6,10%) di tahun 2015 berarti mengalami
penurunan sebesar 0,32%. Jumlah penduduk miskin Kalimantan Timur tercatat tahun 2016
jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur sebanyak 211.240 jiwa (6,00%). Pada tahun
2017 mengalami kenaikan menjadi 218.670 jiwa (6,08%) atau bertambah sebesar 0,08% .
Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada Maret 2019 sebanyak 219,92 ribu (5,94
persen). Pada September 2018 sebanyak 222,39 ribu (6,06 persen), berarti jumlah penduduk
miskin secara absolut berkurang 2,47 ribu orang (turun 0,12 persen poin).
Tabel 2.2.1.
Persentase Perkembangan Penduduk Miskin
Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018

Tahun

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Penduduk
Miskin (Jiwa)

Persentase (%)

2013

3.331.285

237.960

6,06

2014

3.363.630

253.600

6,42

2015

3.394.932

209.990

6,10

2016

3.408.923

211.240

6,00

2017

3.575.449

218.670

6,08

2018

3.648.835

222.390

6,06

Sumber : Data BPS Kaltim
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Tabel 2.2.2.
Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi Tahun 2018

Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Kalimantan Timur, No.05/01/64/Th.XXII, 15 Januari 2019
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Tabel 2.2.3.
Tingkat Kemiskinan & Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018
Tahun 2018
Kode

Kabupaten/Kota

1

2

Jumlah
Penduduk
Miskin (000)
3

Persentase
Penduduk
Miskin
4

64

Kaltim

218,90

6,06

P1

P2

5

6

Garis
Kemiskinan
(Rp/Kap/bulan)
7

0,76

0,15

574.704

01

6401

Paser

25,14

9,03

455.635

02

6402

Kutai Barat

13,49

9,15

517.621

03

6403

Kutai
Kartanegara

56,56

7,41

485.435

04

6404

Kutai Timur

33,02

9,22

543.442

05

6405

Berau

11,33

5,04

502.564

09

6409

Penajam Paser
Utara

11,76

7,40

447.539

71

6471

Balikpapan

17,01

2,64

545.971

72

6472

Samarinda

39,23

4,59

616.365

74

6473

Bontang

8,10

5,67

549.830

6411

Mahulu

3,25

11,62

566.944

Sumber : BPS Nasional diolah Bappeda Prov. Kaltim 2018

Tabel 2.2.4
Persentase Perkembangan Penduduk Miskin Kalimantan Timur
Tahun 2013 - 2018
Tahun
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Jumlah
Penduduk (Jiwa)
3.331.285
3.363.630
3.426.638
3.501.232
3.575.449
3.648.835

Penduduk
Miskin (Jiwa)
248.690
252.680
209.990
211.240
218.900
222.390

Persentase (%)
6,38
6,31
6,10
6,00
6,08
6,06
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Dari Data yang tersaji di atas Kalimantan Timur masih menghadapi masalah
kemiskinan yang antara lain ditandai oleh jumlah penduduk yang hidup di bawah garis
kemiskinan dan penduduk yang rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan.
Secara Nasional Kalimantan Timur pada tahun 2018 Kalimantan Timur menempati
posisi peringkat tujuh penduduk miskin terkecil nasional.
Grafik 2.2.1
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten Kota dan Rata-Rata Provinsi
dan Nasional, Tahun 2017
12
11.29
10
9.29

9.28
8.72

8

7.63

PERSEN

7.57
6
5.41

2.82

2

0
Persentase

5.16

4.77

4

Paser

Kubar

Kukar

Kutim

Berau

PPU

Mahulu

9.28

8.72

7.57

9.29

5.41

7.63

11.29

Samarin Balikpap
Bontang
da
an
4.77

2.82

5.16

Berdasarkan kecenderungan tersebut, permasalahan yang dihadapi adalah tingginya
angka migrasi penduduk dari luar daerah yang sebagian besar merupakan pencari kerja yang
tidak memiliki keahlian dan keterampilan. Migrasi penduduk dari luar daerah dimana
kabupaten/kota yang banyak memiliki penduduk miskin merupakan daerah terbuka dan
daerah pemekaran yang belum memiliki manajemen kependudukan yang baik. Khusus Kota
Balikpapan walaupun memiliki manajemen kependudukan yang sudah sangat baik akan
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tetapi masih menghadapi permasalahan penduduk migran terutama yang transit dimana
Balikpapan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
Pada bulan September 2013 penduduk miskin Kalimantan Timur sebesar 6,38% dan
pada bulan September tahun 2018 sebesar 6,06%.

Grafik 2.2.2
Perkembangan Penduduk Miskin Kalimantan Timur
Tahun 2013 - 2018

Persentase
7

6

6

6

6

6.38
6.31

6
6.10
6

6.08

6.06

2017

2018

6.00

6
2013

2014

2015
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Selama periode tahun 2013 sampai tahun 2018, jumlah penduduk miskin
berfluktuatif, terlihat sampai tahun 2016 mengalami penurunan, sedangkan tahun 2017
mengalami kenaikan sebesar 0,08% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan lagi sebesar
0,02%.
Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada September 2018 sebesar 222,39 ribu
(6,06 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2017 sebesar 218,67
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ribu (6,08 persen), berarti jumlah penduduk miskin secara persentase turun sebesar 0,02
persen.
Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami kenaikan sedangkan di
perdesaan mengalami penurunan, baik secara absolut maupun secara persentase. Selama
periode September 2017–September 2018 penduduk miskin di daerah perkotaan naik
sebanyak 5,95 ribu orang atau secara persentase naik 0,06 persen dari 102,39 ribu orang pada
September 2017 menjadi 108,34 ribu orang pada September 2018. Penduduk miskin di
daerah perdesaan turun sebanyak 2,23 ribu orang atau secara persentase sebesar 1,92 persen
poin dari 116,28 ribu orang pada September 2017 menjadi 114,05 ribu orang pada September
2018.
Tabel 2.2.5
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Timur
Tahun 2013 – 2018

Tahun

Jumlah Penduduk Miskin
(Jiwa)

Persentase Penduduk Miskin
(%)

Perkotaan

Perdesaan

Perkotaan
&
Perdesaan

Perkotaan

Perdesaan

Perkotaan
&
Perdesaan

2013

90,42

147,54

248,69

3,71

9,90

6,06

2014

97,49

154,20

252,68

3,98

10,06

6,31

2015

80,82

129,16

209,99

3,73

10,13

6,10

2016

89,64

121,60

211,24

3,86

10,15

6,00

2017

102,39

116,28

218,67

4,27

9,74

6,08

2018

108,34

114,05

222,39

4,36

9,65

6,06

Pada periode September 2017 jumlah warga miskin di perkotaan sebanyak 102.390
jiwa, sementara di daerah pedesaan juga masih lebih tinggi yakni 116.280 jiwa, atau naik
0,41% untuk perkotaan dan turun sebesar 0,41% untuk pedesaan pada September 2016.
Kemudian pada September 2018 jumlah warga miskin di perkotaan sebanyak 108.340 jiwa,
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sementara di daerah pedesaan 114.050 jiwa, atau terjadi peningkatan sebesar 0,09 persen
untuk perkotaan dan penurunan 0,02 persen untuk pedesaan.
Secara keseluruhan, penduduk miskin pada September 2016 di daerah pedesaan,
kawasan perbatasan dan daerah tertinggal sebanyak 10,15% dan 6,00% di perkotaan.
Kemudian pada September 2017 warga miskin yang berada diperdesaan sebanyak 9,74% dan
sisanya 6,08% adalah warga miskin di perkotaan. Pada September 2018 warga miskin yang
berada di perdesaan sebanyak 9,65.% dan sisanya 6,06.% adalah warga miskin perkotaan,
besar kecilnya jumlah penduduk miskin dipengaruhi Garis Kemiskinan.
Masyarakat miskin perdesaan dihadapkan pada masalah rendahnya mutu sumberdaya
manusia, terbatasnya pemilikan lahan, banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki asset,
terbatasnya alternatif lapangan kerja, belum tercukupinya pelayanan publik, degradasi
sumber daya alam dan lingkungan hidup, lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat,
dan ketidakberdayaan dalam menentukan harga produk yang dihasilkan.

Grafik 2.2.3
Perkembangan Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan Kalimantan Timur Tahun
2013 – 2018
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Di sisi lain, masalah kemiskinan di daerah perkotaan juga perlu mendapat perhatian.
Krisis ekonomi yang pernah melanda memperlihatkan masyarakat kota masih rentan untuk
jatuh ke bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di perkotaan juga cenderung
terus meningkat. Pada umumnya masyarakat miskin perkotaan menjalani pengalaman
kemiskinan yang berbeda dengan penduduk miskin perdesaan. Mereka lebih sering
mengalami keterisolasian dan perbedaan perlakuan dalam upaya memperoleh dan
memanfaatkan ruang berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, air bersih dan sanitasi,
layanan pendidikan dan kesehatan, serta rasa aman dari tindak kekerasan. Pada umumnya
masyarakat miskin di perkotaan bekerja sebagai buruh dan sektor informal yang tinggal di
pemukiman yang tidak sehat dan rentan terhadap penggusuran.
Kemiskinan juga ditandai oleh adanya ketimpangan antarwilayah. Kemiskinan di
kawasan perbatasan, pedalaman dan tertinggal jumlah penduduk miskin cukup tinggi.
Masyarakat miskin di kawasan pesisir dan kawasan tertinggal menghadapi permasalahan
yang sangat khusus. Mereka umumnya menggantungkan hidup dari pemanfaatan sumberdaya
laut dan pantai yang membutuhkan investasi besar, sangat bergantung musim, dan rentan
terhadap polusi dan perusakan lingkungan pesisir. Mereka hanya mampu bekerja sebagai
nelayan kecil, buruh nelayan, pengolah ikan skala kecil dan pedagang kecil karena memiliki
kemampuan investasi yang sangat kecil. Nelayan kecil hanya mampu memanfaatkan
sumberdaya di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang cenderung terus menurun akibat
persaingan dengan kapal besar dan penurunan mutu sumberdaya pantai. Hasil tangkapan juga
mudah rusak sehingga melemahkan posisi tawar mereka dalam transaksi penjualan.
Di samping itu, pola hubungan eksploitatif antara pemilik modal dengan buruh dan
nelayan, serta usaha nelayan yang bersifat musiman dan tidak menentu menyebabkan
masyarakat miskin di kawasan pesisir cenderung sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan dan
belitan utang pedagang atau pemilik kapal. Tekanan ekonomi yang terlalu kuat seringkali
memaksa anak untuk bekerja di jermal yang umumnya tidak mendukung fisik dan kesehatan
anak.
Masyarakat di daerah tertinggal dan komunitas adat terpencil seringkali menghadapi
keterisolasian fisik, keterbatasan sumberdaya manusia dan kelangkaan prasarana dan sarana.
Kondisi ini menyebabkan mereka tidak mampu memanfaatkan sumberdaya dan
mengembangkan kegiatan ekonomi secara optimal. Keterisolasian dalam waktu yang lama
=============================================================
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Kalimantan Timur

II - 16

2019

Pemerintah Provinsi Kaltim

“Berani Untuk Kaltim Berdaulat”
cenderung menyebabkan apatisme masyarakat miskin. Kurangnya pelayanan pendidikan dan
kesehatan juga menyebabkan rendahnya kemampuan dan keterampilan masyarakat.
Kurangnya peluang yang tersedia di kawasan ini dan rendahnya pendidikan dapat mendorong
migrasi gelap dan perdagangan manusia.
Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan,
karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per
bulan di bawah Garis Kemiskinan.
Berdasarkan perkembangan penduduk miskin fluktuasi angka kemiskinan pada tahun
2017 memperlihatkan kerentanan masyarakat untuk jatuh miskin terutama masyarakat yang
berada sedikit di atas garis kemiskinan. Selama tahun 2017 – 2018, Garis Kemiskinan naik
sebesar 0,06%, yaitu dari Rp.561.868,- perkapita per bulan pada September 2017 menjadi Rp.
598.200,- per kapita per bulan pada September 2018. Dengan memperhatikan komponen
Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis
Kemiskinan Non Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih
besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan
kesehatan). Pada bulan September 2017, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 70,85%,
tetapi pada bulan September 2018, peranannya menurut menjadi 70,14%.
Tabel 2.2.6
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) & Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
di Kalimantan Timur Menurut Daerah
Tahun
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2013
2014
2015

Perkotaan

Perdesaan

Perkotaan +
Perdesaan

0,80
0,55
0,29
0,59
0,56
0,54

1,68
1,19
1,37
1,23
1,49
1,24

1,08
0,79
0,69
0,81
0,87
0,76

0,27
0,13
0,08

0,59
0,25
0,32

0,39
0,18
0,17
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2016
2017
2018

0,13
0,12
0,09

0,25
0,31
0,26

0,17
0,19
0,15

Sumber: BPS Kaltim

Pada periode September 2017- 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
menunjukkan kecenderungan menurun dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga
menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 0,87 pada
keadaan 2017 menjadi 0,76 pada keadaaan 2018. Penurunan nilai indeks kedalaman
kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin
mendekati garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan juga menurun dari
0,19 menjadi 0,15 pada periode yang sama.
Penurunan indeks keparahan kemiskinan menunjukan kecenderungan sedikit
berkurang lebarnya ketimpangan pengeluaran penduduk miskin. Nilai Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi
dari pada perkotaan. Pada bulan 2018, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk
perkotaan hanya 0,54 sementara di daerah perdesaan mencapai 1,24. Nilai Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,09 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,26.
Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah dari pada
daerah perkotaan.
2.3.

Permasalahan Kemiskinan
Sejalan dengan definisi kemiskinan yang berbasis pada hak-hak dasar, permasalahan

kemiskinan perlu dilihat dari pendapat atau persepsi yang dikemukakan oleh masyarakat
miskin itu sendiri. Permasalahan kemiskinan akan dilihat dari aspek pemenuhan hak dasar,
beban kependudukan, dan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Kemiskinan ditinjau
dari keterbatasan hak adalah sebagai berikut:
2.3.1 Keterbatasan Pemenuhan Hak Dasar
2.3.1.1 Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan
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Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan memenuhi persyaratan gizi masih
menjadi masalah bagi masyarakat miskin. Rendahnya kemampuan daya beli merupakan
persoalan utama bagi masyarakat miskin. Sedangkan permasalahan stabilitas ketersediaan
pangan secara merata dan harga yang terjangkau, tidak terlepas dari ketergantungan yang
tinggi terhadap makanan pokok beras dan kurangnya upaya diversifikasi pangan. Sementara
itu permasalahan pada tingkat petani sebagai produsen, berkaitan dengan belum efisiennya
proses produksi pangan, serta rendahnya harga jual yang diterima petani.
Terbatasnya kecukupan dan kelayakan mutu pangan berkaitan pula dengan
ketersediaan pangan yang tidak merata, ketergantungan tinggi terhadap beras dan terbatasnya
diversifikasi pangan. Di sisi lain, masalah yang dihadapi oleh petani penghasil pangan adalah
terbatasnya dukungan produksi pangan, tata niaga yang tidak efisien, rendahnya penerimaan
usaha tani pangan dan maraknya penyelundupan atau perdagangan tidak sehat, seperti
dumping dan impor pangan secara tidak terkendali yang sangat merugikan petani sebagai
produsen bahan pangan, karena akan menjatuhkan harga jual produksi, terutama saat panen
raya.
Hasil riset kesehatan dasar (riskesdas) 2018 yang dilakukan dengan populasi rumah tangga
mencakup seluruh provinsi kabupaten/kota (34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota) Indonesia.
Proporsi Balita gizi buruk dan gizi kurang di Indonesia sebanyak 17,7 persen (gizi buruk 3,9 persen
dan gizi kurang 13,8 persen) pada tahun 2018.
Pangan dan Gizi memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Hubungan
gizi dengan pembangunan bersifat timbal balik, yang artinya bahwa gizi akan menentukan
keberhasilan suatu bangsa, begitupula sebaliknya kondisi suatu bangsa dapat mempengaruhi status
gizi masyarakatnya. Gizi dalam kaitannya dengan pembangunan suatu bangsa berkaitan dengan
sumber daya manusia, karena gizi sebagai sentra untuk pembangunan manusia.

2.3.1.2 Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan
Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang
diselenggarakan pada semua bidang kehidupan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dengan demikian, pembangunan
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kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia yang pada gilirannya mendukung percepatan pencapaian sasaran pembangunan
Rendahnya status kesehatan yang berdampak pada rendahnya daya tahan mereka
untuk bekerja dan mencari nafkah, terbatasnya kemampuan anak dari keluarga untuk tumbuh
dan berkembang, dan rendahnya derajat kesehatan ibu. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan
Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan 2018 menunjukkan 17,7% bayi usia di bawah 5
tahun (balita) masih mengalami masalah gizi. Angka tersebut terdiri atas balita yang
mengalami gizi buruk sebesar 3,9% dan yang menderita gizi kurang sebesar 13,8%
Grafik 2.2.4
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 kelahiran Hidup di Kaltim Menurut
Kab/Kota 2017
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Grafik 2.2.5
Jumlah Kasus Gizi Buruk Ditemukan dan Dirawat Provinsi Kaltim Menurut
Kab/Kota tahun 2017
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Sumber : Buku Profil Dinas Kesehatan Kaltim Tahun 2018

2.3.1.3 Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Pendidikan
Rendahnya kualitas pendidikan yang disebabkan oleh kurangnya tenaga pendidik dan
sarana pendidikan di daerah miskin/terpencil, serta sulitnya mengakses layanan pendidikan
karena hambatan geografis.
Pembangunan pendidikan merupakan salah satu upaya penting dalam penanggulangan
kemiskinan. Berbagai upaya pembangunan pendidikan yang dilakukan secara signifikan telah
memperbaiki tingkat pendidikan penduduk Indonesia. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di
Provinsi Kalimantan Timur tumbuh 1,29 persen per tahun selama periode 2010 hingga 2017.
Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia
Provinsi Kalimantan Timur yang lebih baik. Hingga tahun 2017, RLS Provinsi Kalimantan
Timur sebesar 9,36 tahun yang berarti secara rata-rata penduduk Provinsi Kalimantan Timur
usia 25 tahun keatas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA kelas I). Angka
partisipasi sekolah untuk semua kelompok usia juga mengalami peningkatan secara berarti.

=============================================================
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Kalimantan Timur

II - 21

2019

Pemerintah Provinsi Kaltim

“Berani Untuk Kaltim Berdaulat”
Tabel 2.2.7
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010 – 2017

Sumber : Buku Laporan Pembangunan Masyarakat Prov. Kaltim 2018

Tabel 2.2. 8
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010 -2017
No

Kabupaten/Kota

2010

2011

Harapan Lama Sekolah (Tahun)
2012
2013
2014
2015

2016

2017

1

Paser

10.91

11.13

11.88

12.52

12.63

12.65

12.96

12.98

2

Kutai Barat

11.01

11.54

11.57

11.58

12.14

12.3

12.75

12.82

3

Kutai Kertanegara

11.59

11.79

12.11

12.96

13.24

13.25

13.26

13.56

4

Kutai Timur

11.01

11.3

11.59

12.12

12.42

12.43

12.44

12.48

5

Berau

11.36

12.02

12.06

12.86

12.96

13.17

13.18

13.29

6

Penajam Paser Utara

11.26

11.32

11.39

11.45

11.69

12.02

12.46

12.53

7

Mahakam Ulu

-

-

-

11.82

11.87

12.03

12.42

12.47

8

Balikpapan

12.07

12.27

12.47

13.15

13.43

13.46

13.59

13.75

9

Samarinda

13.07

13.52

13.64

13.76

14.16

14.17

14.23

14.64

10

Bontang

11.80

11.94

12.12

12.5

12.68

12.77

12.79

12.88

11.87

12.06

12.46

13.18

13.35

13.49

Propinsi Kalimantan Timur

12.85

13.17

Pemerataan pendidikan menjadi pekerjaan rumah yang wajib diselesaikan Indonesia.
Walau anggaran pendidikan terus naik tiap tahun, efeknya masih belum banyak dirasakan
anak-anak kita di wilayah perbatasan, seperti di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan
Utara (Kaltara). Ketimpangan tidak hanya dari sisi sarana prasarana pendidikan, namun juga
pada kualitas para pendidiknya.
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Kesenjangan sarana prasarana pendidikan dan kualitas pendidik terjadi di seluruh
Indonesia. Di Kaltim, kesenjangan tersebut masih terjadi. Dari 606 Sekolah Menengah
Pertama (SMP), hanya 38,76 persen ruang kelas yang dalam kondisi baik, selebihnya rusak
sedang hingga berat. Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), dari 214 sekolah, ada 55,87
persen ruang kelas dalam kondisi baik, 40,75 persen rusak ringan, dan 3,38 persen rusak
berat. Lalu dari 214 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 49,44 persen ruang kelasnya dalam
kondisi baik, sisanya mengalami kerusakan ringan hingga berat. Jumlah perpustakaan juga
belum memadai. Pada tahun 2017, jumlah perpustakaan di Kaltim hanya 1.062 perpustakaan
untuk jenjang SD, 470 perpustakaan jenjang SMP, 158 perpustakaan jenjang SMA, dan 148
perpustakaan jenjang SMK.
Pendidikan di Kaltim belum merata, terutama pendidikan dasar. Masih banyak anakanak yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Tercatat pada tahun 2017, ada 438 anak
usia SD yang putus sekolah. Untuk tingkat SMP sebanyak 362 anak, SMA sebanyak 383
anak, dan SMK sebanyak 763 anak. Kondisi pendidikan di Kaltim juga belum ideal karena
mayoritas tenaga pendidik diisi oleh tenaga honorer, yang dari sisi kesejahteraan, masih
kurang mendapat perhatian. Hal itu berimbas pada tingkat kompetensi pendidik yang masih
tertinggal. Pada tahun 2017, rasio guru PNS dibandingkan dengan jumlah siswa pada jenjang
SD adalah 1:27, lalu jenjang SMP 1:28, SMA 1:28, dan SMK 1: 38.
Untuk menciptakan generasi unggul Kaltim, perbaikan kualitas dan pemerataan
pendidikan menjadi hal pokok yang perlu kita benahi. Hal itu, menuntut kerja sama seluruh
pemangku kepentingan Pemda dan Pemerintah Pusat, juga seluruh masyarakat Kaltim.
2.3.1.4 Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha
Keterbatasan masyarakat miskin dalam memperoleh kesempatan kerja dan berusaha
antara lain adalah karena rendahnya tingkat pendidikan, malas bekerja, terbatasnya
kesempatan kerja dan berusaha, lapangan kerja, keterbatasan modal dan peluang untuk
mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan terhadap asset usaha, lemahnya perlindungan
kerja terutama bagi pekerja perermpuan dan anak seperti buruh migran perempuan dan
pembantu rumah tangga.
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Indonesia sebagai negara berpenduduk terpadat keempat di Indonesia. Menyebabkan
lapangan kerja tidak terpenuhi dan jumlah pengangguran bertambah banyak. Faktor
pengangguran adalah Penduduk yang semakin banyak sementara lapangan pekerjaan sedikit,
pendidikan dan ketrampilan sangat rendah karena untuk mendapatkan pekerjaan harus
memiliki pendidikan dan keterampilan khusus dengan kualitas yang baik, penyediaan dan
pemanfaatan tenaga kerja daerah tidak seimbang. Keterbatasan modal, kurangnya
keterampilan, dan pengetahuan, menyebabkan masyarakat miskin hanya memiliki sedikit
pilihan pekerjaan yang layak dan peluang yang sempit untuk mengembangkan usaha.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kalimantan Timur periode Agustus 2017
mencapai 63,75persen dengan komposisi TPAK Laki-laki sebesar 82,85 persen dan TPAK
perempuan sebesar 42,33 persen. Berdasarkan besaran jumlahnya, keadaan angkatan kerja di
kalimantan Timur pada periode Agustus 2017 tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun
sebelumnya, yaitu jumlah angkatan kerja laki-laki (1,1 Juta orang) lebih besar dibanding
perempuan (518,1 ribu orang).
Grafik 2.2.5

Masyarakat miskin pada umumnya tidak mempunyai

kemungkinan untuk

memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang rendah dan hanya bisa
untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, membuat masyarakat miskin tidak bisa
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membeli/menyewa tanah garapan. Selain itu, karena kondisinya yang miskin membuat
kelompok ini kesulitan mendapatakan kesempatan dan modal usaha.
2.3.1.5 Terbatasnya Akses Layanan Perumahan
Kebutuhan perumahan untuk masyarakat Indonesia sangat tinggi. Untuk memenuhi
kebutuhan akan rumah yang layak dan terjangkau diperlukan kemampuan penyediaan oleh
masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dengan penghasilan rendah sangat sulit untuk
mendapatkan rumah yang layak dan sesuai dengan standar lingkungan pemukiman yang
sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.
Upaya memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman masyarakat miskin
dilakukan melalui bantuan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat miskin
dan berpenghasilan rendah, penyediaan sarana air bersih pada permukiman rawan air,
penataan dan rehabilitasi permukiman kumuh, dan pemberdayaan masyarakat dalam
penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP), kredit pemilikan rumah/KPR bersubsidi.
Namun pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut masih belum mampu mengatasi
keterbatasan akses, mutu, dan kepemilikan perumahan dan permukiman sehat bagi
masyarakat miskin. Permasalahan yang terjadi adalah ketidaksinambungan perbaikan
kampung di perkotaan, penyediaan rumah yang tidak sebanding dengan kebutuhan,
penyediaan rumah susun yang salah sasaran, lokasi perumahan yang cenderung jauh dari
pusat kota, dan kurangnya keterlibatan masyarakat. Pembangunan gedung dan perumahan di
perkotaan acapkali tidak memperhatikan daya resap tanah terhadap air, sehingga menjadi
salah satu penyebab terjadinya banjir di musim hujan. Selain itu, belum ada kebijakan yang
melindungi kepemilikan masyarakat miskin terhadap perumahan sehat dan yang menjamin
kelompok rentan atas permukiman sehat.
Langkah strategis yang perlu dilakukan adalah pembangunan perumahan untuk orang
miskin,

penataan

lingkungan

permukiman,

rehabilitasi

prasarana

permukiman,

pengembangan forum lintas pelaku sebagai dasar pemecahan konflik perumahan,
pengembangan mekanisme relokasi yang lebih manusiawi dan pelibatan orang miskin dalam
pengadaan perumahan.
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Tabel 2.2.9
Persentase Rumah Tangga menurut Kualitas Perumahan di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2017
No

Kualitas Perumahan

1
2
3
4

Lantai Tanah
Luas Lantai per kapita <10 m2
Atap ijuk/rumbia + lain jenisnya
Dinding Bambu + lain jenisnya

2016

2017

0,76%
22,32%
0,46%
0,67%

0,52%
22,16%
0,27%
0,23%

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, Susenas

Pada

tahun

2017

di

Kalimantan

Timur

masih

terdapat

22,16%

rumah tangga yang menghuni rumah yang luas lantai per kapita kurang dari 10 m2.
Persentase rumah dengan atap ijuk/rumbia dan lainnya mengalami penurunan dari 0,46%
di tahun 2016 menjadi 0,27% di tahun 2017. Begitu juga dengan dindingnya, persentase
rumah dengan dinding bamboo di Kalimantan Timur pada Tahun 2017 sebesar 0,23%
menurun dari angka tahun sebekumnya (0,67%). Dengan menurunnya komponen-komponen
tersebut maka dapat dipastikan kualitas perumahan di Kalimantan Timur semakin
membaik.
2.3.1.6 Terbatasnya Akses terhadap Air Bersih dan Aman serta Sanitasi
Keberadaan air sangat penting dalam kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan
dalam aktivitas sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci dan sebagainya.
Di antara pengguna air tersebut, yang sangat penting adalah kebutuhan untuk air minum.
Ketersediaan air bersih dapat menjadi indikator kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.
Selain

kuantitas,kualitas

dari

air

juga

perlu

diperhatikan

dalam

menjamin tercukupinya kebutuhan air bagi masyarakat. Jenis sumber air minum merupakan
salah satu indikator yang digunakan untuk melihat ketersediaan air, baik dari aspek
kesehatan maupun ekonomi, di suatu wilayah.
Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan penggunaan air semakin
tinggi. Kebutuhan terhadap kuantitas juga kualitas air pun turut meningkat. Air yang tercemar
menimbulkan berbagai macam penyakit, tak menutup kemungkinan menjadi penyebab
kematian. Tiap tahunnya sebanyak 1,7 juta anak tewas diare yang disebabkan karena
lingkungan yang tidak sehat, terutama karena air yang tercemar.
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Hampir semua aktivitas manusia membutuhkan air, kebutuhannya adalah hal yang
mutlak. Buruknya mutu dan kualitas air, akan memperbesar biaya yang harus dikeluarkan
dalam memperoleh sumber air bersih dan layak untuk dikonsumsi. Pemerintah dan
masyarakat harus menjaga kebersihan dan kualitas sumber air agar tidak tercemar.
Grafik. 2.2.6
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum

Tabel. 2.2.10
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum dan Daerah Tempat Tinggal
Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2017
No
1
2
3
4

Sumber Air Minum
Ledeng Meteran & Eceran
Air Kemasan & Air Isi Ulang
Sumur Bor, Sumur & Mata Air
Terlindung
Sumur/Mata Air Tak Terlindung
Sungai, Air Hujan dan lainnya
TOTAL

2016

2017

19,66%
65,57%
5,91%

23,40%
68,14%
4,79%

8,85%

3,66%

100%

100%

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, Susenas

Sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk, serta air minum yang tidak aman
berkontibusi terhadap 88 persen kematian anak akibat diare di seluruh dunia. Peran penting
kebersihan yang sering diabaikan, penting diperhatikan perbaikan pada system pengairan dan
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sanitasi, mencuci tangan secara tepat dengan menggunakan sabun dapat mengurangi resiko
penyakit diare sebesar 42 – 47 persen.
Pelayanan sanitasi termasuk air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk
memenuhi standar kehidupan manusia secara sehat. Masyarakat miskin seringkali
menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pelayanan sanitasi. Hal ini disebabkan oleh
terbatasnya penyediaan air, belum terjangkau oleh jaringan distribusi, menurunnya mutu
sumber air, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya sanitasi untuk kesehatan.
Situasi masyarakat miskin perkotaan perlu mendapat perhatian segera. Di daerahdaerah kumuh perkotaan, sanitasi yang tidak memadai, perilaku kebersihan yang buruk,
kepadatan penduduk yang berlebihan, serta air yang terkontaminasi dapat menciptakan
kondisi yang tidak sehat. Peningkatan akses terhadap air bersih dan pelayanan sanitasi
memerlukan koordinasi yang baik antar pemerintah dan masyarakat.
Grafik. 2.2.8
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap
Air Minum layak Di Indonesia

2.3.1.7 Lemahnya Kepastian Kepemilikan dan Penguasaan Tanah
Tanah merupakan rintisan peradaban setiap masyarakat karena memiliki aspek
filosofis dan historis di setiap daerah. Sebagai karunia Tuhan sekaligus sumber daya alam
yang strategis bagi bangsa, negara, dan rakyat. Tanah menjadi sarana untuk mencapai
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kesejahteraan sosial bagi bangsa Indonesia sehingga perlu campur tangan negara untuk
mengaturnya.
Hal ini sesuai amanat konstitusional dan sebagai dasar politik Hukum Agraria
Nasional sebagaimana tercantum pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang
menyatakan “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, di kuasai oleh
negara dan pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Urgensi pembatasan pemilikan dan penguasaan atas tanah lebih ditekankan pada
kepentingan masyarakat luas. Pandangan ini berpedoman pada falsafah Pancasila terkait
makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. pemerintah melakukan kebijakan
melalui kewenangan atribusi yang di berikan undang-undang untuk melakukan pembatasan
penguasaan dan pemilikan tanah demi terselenggaranya keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang berlangsung selama ini
telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik.
Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya
agraria/ sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan. Pengelolaan sumber daya
agraria/sumber daya alam yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan harus dilakukan
dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta
masyarakat, serta menyelesaikan konflik. Untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa
Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, diperlukan komitmen politik yang sungguh-sungguh untuk
memberikan dasar dan arah bagi pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam
yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berbagai konflik agraria perlu penyelesaian
yang jelas dan tuntas agar dapat memecahkan kemiskinan dan tidak menimbulkan
kemiskinan baru.
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2.3.1.8 Memburuknya Kondisi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Kemiskinan mempunyai kaitan erat dengan masalah sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
Masyarakat miskin sangat rentan terhadap perubahan pola pemanfaatan sumberdaya alam dan
perubahan lingkungan. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah perdesaan, daerah pinggiran hutan,
kawasan pesisir, dan daerah pertambangan sangat tergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber
penghasilan. Sedangkan masyarakat miskin di perkotaan umumnya tinggal di lingkungan permukiman
yang buruk dan tidak sehat, misalnya di daerah rawan banjir dan daerah yang tercemar.
Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap
sumberdaya alam dan menurunnya mutu lingkungan hidup, baik sebagai sumber mata pencaharian
maupun sebagai penunjang kehidupan sehari-hari.
Masyarakat miskin seringkali terpinggirkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya
alam. Hal ini terjadi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam oleh perusahaan besar dan
peralihan hutan menjadi kawasan lindung. Sekitar 30 persen dari hutan produksi tetap hanya dikelola
oleh sekelompok perusahaan dan cenderung mengabaikan kehidupan masyarakat yang tinggal di
sekitar dan dalam hutan. Pengelolaan kawasan lindung tanpa mempertimbangkan kehidupan
masyarakat yang tinggal di dalamnya akan menjauhkan akses masyarakat terhadap sumberdaya dan
justru menghambat tercapainya pembangunan berkelanjutan. Masyarakat miskin yang tinggal di
sekitar daerah pertambangan tidak dapat merasakan manfaat secara maksimal. Mereka hanya menjadi
buruh pertambangan dan bahkan banyak diantaranya tidak dapat menikmati hasil tambang yang
dikelola oleh investor, serta tidak adanya hak atas kepemilikan terhadap areal pertambangan yang
dikuasai oleh para pemilik modal atas ijin dari negara.

2.3.1.9 Lemahnya Jaminan Rasa Aman
Masalah kemiskinan harus didekati dari berbagai aspek, termasuk di antaranya aspek gender.
Masyarakat miskin seringkali menghadapi berbagai tindak kekerasan yang menyebabkan tidak
terjaminnya rasa aman. Hal ini perlu dilakukan karena laki-laki dan perempuan mengalami
kemiskinan secara berbeda dan memiliki kapasitas berbeda untuk melepaskan diri dari belenggu
kemiskinan. Perbedaan tersebut lahir dari ketimpangan gender yang berpadu dengan ketimpanganketimpangan lain yang dialami kelompok miskin.
Perempuan dan anak-anak mandapat dampak buruk akibat dari kemiskinan. Rawannya tindak
kekerasan seringkali disebabkan oleh konflik sosial, ancaman terorisme, dan ancaman non kekerasan
antara lain perdagangan perempuan dan anak (trafficking), krisis ekonomi, penyebaran penyakit
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menular, dan peredaran obat-obat terlarang. Berbagai tindak kekerasan dan non kekerasan tersebut
mengancam rasa aman dan menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap hak-hak sosial,
ekonomi, politik, dan budaya.
Perempuan (dan anak) adalah kelompok yang rentan dari tindak kekerasan baik yang terjadi
di sektor publik maupun sektor domestik. Kekerasan terhadap perempuan terjadi lintas kelas dan tidak
selalu terdapat korelasi antara kemiskinan dan kekerasan terhadap perempuan. namun, disinyalir
kemiskinan bisa menjadi salah satu faktor pencetus kekerasan dalam rumah tangga dengan korban
utama perempuan dan anak. Anak-anak jalanan pun menjadi focus perhatian yang layak

mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana layaknya seorang anak dan tidak menjadi
anak-anak jalanan lagi.
Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka perlu
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,
baik fisik,
mental maupun sosial dan berahlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk
mewujudkan kesehjateraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hakhaknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Timur
tergolong tinggi, tercatat dalam waktu dua tahun terakhir jumlahnya mencapai 1.154 tindak
kekerasan di Kaltim dalam waktu 2016-2017. Tercatat 499 kasus terjadi pada 2016 dan 655
kasus pada 2017 baik terjadi pada anak-anak maupun dewasa.
Dalam konteks daerah, kekerasaan fisik, psikis dan kekerasan seksual, terutama dalam
keluarga masih sering dialami oleh perempuan dan anak di provinsi Kaltim. Kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak di Kaltim menjadi sorotan pemerintah pusat. Masyarakat
diharapkan proaktif apabila mengetahui peristiwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di
sekitar mereka. Utamanya, mau melaporkan tindak kekerasan itu ke Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di wilayah masing-masing.
2.3.1.10 Lemahnya Partisipasi
Pengambilan suatu keputusan erat kaitannya dengan kemampuan masyarakat, tidak
terkecuali masyarakat miskin, untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Dengan tersedianya
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ruang partisipasi dan kemampuan menyampaikan aspirasi, masyarakat miskin akan dapat
mempengaruhi keputusan yang diambil agar sesuai dengan kepentingan mereka. Pada
prinsipnya partisipasi sosial diarahkan pada perubahan dari Pemerintah menuju masyarakat
madani, meliputi partisipasi langsung warga dalam pengawasan terhadap pemerintahan serta
menjamin agar kepedulian Pemerintah atau negara sesuai dengan kepedulian masyarakat
lokal/daerah. Membangun partisipasi dilakukan melalui pendidikan warga dan pembangunan
kesadaran, advokasi, aliansi dan kolaborasi pelibatan masyarakat dan organisasi berbasis
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan peningkatan kepekaan Pemerintah
untuk lebih melibatkan masyarakat.
Upaya lain yang dilakukan untuk memenuhi hak untuk berpartisipasi bagi masyarakat
miskin adalah melalui kegiatan-kegiatan yang berbasis komunitas dan pemberdayaan
masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut telah meningkatkan partisipasi penduduk miskin,
baik laki-laki maupun perempuan, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
pembangunan serta memelihara dan melestarikan hasil-hasilnya.
Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga
disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan
maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka.
Faktanya pola pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, belum
menyentuh kepentingan masyarakat secara universal dan komprehensif, pembangunan hanya
mampu diperuntukan untuk kepentingan para pemilik modal, pembangunan hanya dinikmati
oleh segelintir orang. Paradigma pemerataan yang dihembuskan oleh pemerintah belum bisa
diwujudkan secara nyata dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Akibat dari
biasnya pembangunan tersebut, maka teciptalah masyarakat miskin. Karena itu, model
pembangunan seharusnya bertumpu pada keinginan masyarakat, sebab kenyataannya antara
keinginan pemerintah sebagai elit pembangunan seringkali bersebrangan dengan keinginan
masyarakat pada umumnya.
Perencanaan pembangunan dan berbagai kegiatan pembangunan yang dicanangkan
oleh pemerintah belum bisa mengatasi dan menghilangkan kemiskinan. Adanya
ketidakmerataan

pembangunan

dianggap

sebagai

salah

satu

penyebab
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pembangunan yang menimbulkan kemiskinan. Bermacam- macam program pengentasan
kemiskinan telah diterapkan juga guna mengatasi fenomena kemiskinan, namun kiranya
belum mampu mengatasi permasalahan tersebut. Kurang tepatnya penanggulangan yang
dilakukan pemerintah mengakibatkan fenomena kemiskinan akan selalu ada.
Akses perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan masih terbatas,
baik dalam keluarga maupun masyarakat. Kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan
tercermin dari terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang
baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang luas.
Partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan masih rendah, disebabkan
kurangnya informasi baik mengenai kebijakan dan mekanis perumusan yang memungkinkan
keterlibatan mereka.
2.3.2 Lemahnya Penanganan Masalah Penduduk
Kebijakan kependudukan diarahkan untuk pengendalian laju pertumbuhan, pemerataan
persebaran, dan peningkatan mutu hidup penduduk. Kebijakan yang dilaksanakan untuk pengendalian
laju pertumbuhan penduduk melalui keluarga berencana, sedangkan kebijakan yang dilaksanakan
untuk pemerataan persebaran penduduk adalah transmigrasi.
Sementara itu, langkah kebijakan yang diambil untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan
gender dilakukan secara lintas bidang dan lintas lembaga, terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan
ekonomi. Permasalahan yang terjadi diantaranya akibat perubahan masyarakat yang begitu

cepat sebagai akibat dari sebuah proses pembangunan yang dilaksanakan. Kondisi ini perlu
mendapat perhatian. Persentase penduduk miskin pada September 2018 sebesar 9,66 persen
menurun 0,16 persen poin terhadap Maret 2018 dan menurun 0,46 persen poin terhadap
September 2017. Jumlah penduduk miskin pada September 2018 sebesar 25,67 juta orang
menurun 0,28 juta orang terhadap Maret 2018 dan menurun 0,91 juta orang terhadap
September 2017.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada
Maret 2018 ada sebanyak 25,95 juta orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar
633,2 ribu orang, dari yang sebelumnya tercatat sebesar 26,58 juta orang pada September
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2017. “Persentase kemiskinan pada Maret 2018 adalah 9,82 persen, ini pertama kalinya
Indonesia mendapatkan tingkat angka kemiskinan satu digit. Sementara persentasenya pada
September 2017 itu 10,12 persen.
Beban masyarakat miskin semakin berat akibat besarnya tanggungan keluarga dan
adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut data BPS, rumahtangga
miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumahtangga tidak
miskin. Dengan beratnya beban rumahtangga, peluang anak dari keluarga miskin untuk
melanjutkan pendidikan menjadi terhambat dan seringkali mereka harus bekerja untuk
membantu membiayai kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, rumahtangga miskin harus
menanggung beban yang lebih besar.
Pengaturan jumlah anak sangat ditentukan oleh akses terhadap alat keluarga
berencana (KB), pengetahuan terhadap pilihan cara mengatur kehamilan secara aman dan
kesehatan reproduksi. Meskipun cakupan kepesertaan KB aktif mengalami peningkatan,
tetapi banyak masyarakat miskin mengeluhkan keterbatasan akses terhadap alat KB,
khususnya alat KB yang dulu disediakan secara gratis sekarang harus dibeli dan harganya
semakin mahal. Kenaikan harga alat KB menyebabkan penggunaan alat KB secara tidak
teratur dan terjadinya kehamilan di luar rencana. Di samping itu, penyuluhan mengenai
pengaturan kehamilan dan kesehatan reproduksi bagi masyarakat miskin cenderung makin
tidak memadai, padahal pemahaman perempuan dan laki-laki miskin masih sangat rendah.
2.3.3 Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan Gender
Gender adalah berbagai atribut dan tingkah laku yang dilekatkan pada perempuan dan
laki-laki dan dibentuk oleh budaya. Dari sini muncul gagasan tentang apa yang dipandang
pantas dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Sebagai contoh, masih menjadi
kontroversi bila seorang perempuan duduk sebagai pemegang tampuk kepemimpinan,
sedangkan jika posisi itu dipegang oleh laki-laki tidaklah demikian.
Diskriminasi

Gender

dalam berbagai

hal

dalam kehidupan

bermasyarakat

menimbulkan perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan. Kini, isu gender menjadi
salah satu hal penting yang dicantumkan dalam berbagai dokumen perencanaan
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pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun global. Gender merupakan isu yang
bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
Selama ini diketahui pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat di
Kaltim masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Ketidaksetaraan yang
berbasiskan pada ketimpangan gender, antara lain Perempuan bukan sebagai pengambil
keputusan dalam keluarga, masyarakat maupun negara, Perempuan seringkali terlibat dalam
pekerjaan-pekerjaan pertanian yang tidak dibayar atau dibayar rendah, Perempuan kurang
memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Perempuan mendapatkan gaji yang
berbeda untuk pekerjaan yang sama. Perempuan kekurangan modal untuk membangun usaha
sendiri, Perempuan lebih banyak melakukan pekerjaan domestik dan tidak dibayar sehingga
jam kerja perempuan lebih tinggi daripada laki- laki, sementara penghasilan perempuan jauh
lebih rendah dibanding laki-laki, kurangnya perhatian terhadap perempuan, khususnya untuk
kesehatan perempuan menyebabkan tingginya angka kematian ibu, tidak terprogramnya
keluarga berencana dan hal-hal yang menyebabkan aborsi tidak aman, dan ketidakcukupan
konsumsi nutrisi khususnya perempuan hamil dan menyusui.
Perempuan harus dipandang sebagai subyek yang dapat berpikir, merancang
kehidupan, dan memproduksi sesuatu. Untuk memberdayakan perempuan supaya menjadi
perempuan yang tangguh, dari kecil mereka harus diberi kesempatan yang sama. Tidak ada
pembedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Jadi, konstruksi sosial inilah yang
harus diubah. Perlu penyadaran akan kesetaraan manusia di masa mendatang. Memberikan
penghargaan dan peluang kepada para ibu, dan fasilitasi mereka dalam ruang gerak yang
bebas di wilayah publik.
2.3.4 Kesenjangan Antar Kota/Kabupaten
Kesenjangan antardaerah merupakan fakta adanya perbedaan potensi sumberdaya,
kondisi geografis dan ketidaktepatan orientasi kebijakan. Gambaran kesenjangan antar daerah
ditunjukkan oleh distribusi persentase penduduk miskin, Indeks Kemiskinan Manusia (IKM),
tingkat produksi dan kapasitas fiskal daerah.
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Sebagian besar kabupaten/kota di perbatasan

menunjukkan kasus tingginya

kemiskinan akibat rendahnya pendapatan dan rendahnya mutu sumberdaya manusia. Hal ini
menunjukkan hubungan bahwa wilayah miskin cenderung memiliki indeks kemiskinan
manusia yang tinggi pula, dan wilayah kaya memiliki indeks kemiskinan rendah.
Berdasarkan persentase penduduk miskin dan PDRB perkapita daerah dengan kondisi
pemerataan PDRB perkapita yang tinggi diikuti oleh persentase penduduk miskin lebih
rendah dari rata-rata nasional Gambaran yang ekstrim terjadi pada daerah dengan kapasitas
fiskal yang termasuk tinggi, tetapi memiliki persentase penduduk miskin yang tinggi.

2.4.

Berbagai Isu Strategis
Berbagai masalah yang menjadi isu strategis kemiskinan yang dialami oleh
masyarakat di Kalimantan Timur ;

1.
2.
3.
4.

Ketimpangan Pendapatan
Dominasi Kemiskinan di Pedesaan
Terjadinya peningkatan PHK
Kesiapan SDM menghadapi persaingan Global (MEA)
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BAB. III
KAJI ULANG KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
3.1.

Pemetaan Program
Masalah kemiskinan tidak dapat dipecahkan melalui kebijakan yang bersifat
sektoral,

parsial

dan

berjangka

pendek,

tetapi

kebijakan

yang konsisten,

terpadu

dan terencana. Kebijakan Penanggulangan kemiskinan bertumpu pada

kebijakan publik yang berpihak kepada orang miskin (pro poor policy). Kebijakan yang
berpihak kepada orang miskin tersebut harus diterjemahkan dalam pembangunan yang
berpihak kepada orang miskin (pro poor development) dan pertumbuhan ekonomi yang
berpihak kepada orang miskin (pro poor growth). Atas dasar hal tersebut diperlukan
sinkronisasi kebijakan sebagai acuan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh
pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, organisasi non pemerintah dan komponen
masyarakat lainnya.
Penanggulangan kemiskinan merupakan hasil komulatif dari seluruh proses
pembangunan. Setiap upaya pembangunan hasilnya akan berkontribusi terhadap
penanggulangan kemiskinan, seperti pembangunan jalan, jembatan, investasi sektor
swasta, bahkan pengangkatan pegawai hasilnya akan berkontribusi terhadap upaya
penanggulangan kemiskinan baik langsung maupun tidak langsung.
Penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya yang sistematis yang bersifat
komprehensif. Hal itu memastikan bahwa upaya tersebut akan mampu menyentuh setiap
elemen masyarakat miskin. Paradigma penanggulangan kemiskinan di Indonesia
didasarkan pada empat prinsip, yaitu : pembangunan yang inklusif, akses masyarakat
miskin terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, dan
memperbaiki serta mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk tang
rentan. Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas nasional.
Ditingkat daerah, dalam mewujudkan cita-cita tersebut Gubernur Kalimantan Timur
periode 2019-2023 merumuskan kebijakan pembangunan yang tercantum dalam
Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan

Timur.
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Namun dengan semakin kompleksnya permasalahan kemiskinan,

program-

program yang ditujukan langsung secara khusus kepada penduduk miskin semakin
diperlukan. Program semacam ini dikatagorikan sebagai program penanggulangan
kemiskinan yang afirmatif, artinya program-program tersebut memang secara khusus
dirancang dan dijalankan untuk menjawab persoalan kemiskinan secara langsung
kepada sasaran penduduk miskin secara individu, keluarga maupun rumah tangga,
melalui komunitasnya maupun melalui sumber penghidupannya.
Meninjau

pelaksanaan

kebijakan

program

penanggulangan

kemiskinan

akhir-akhir ini memunculkan kesepakatan bahwa pola dan paradigma baru penanganan
kemiskinan. Secara umum memiliki ciri sebagai berikut :
1.

Kemiskinan tidak hanya dilihat dari karakteristik orang miskin statis, melainkan
dilihat secara dinamis.

2.

Indikator untuk mengukur kemiskinan adalah komposit.

3.

Konsep kemampuan sosial dipandang dari pendapatan dalam memotret dinamika
kemiskinan.

4.

Pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin pada beberapa indikator kunci
mencakup kemampuan keluarga miskin

dalam memperoleh mata pencaharian

(lifelihoods), memenuhi kebutuhan dasar (basic needs fullfilment), mengelola asset
(asset

management),

berpartisipasi

dalam

kegiatan

kemasyarakatan

serta

kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan.
5.

Berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar
masyarakat miskin.

6.

Bertumpu pada pembangunan berbasis komunitas dengan pola memberikan
kewenangan kepada masyarakat sampai pada tingkat terbawah dalam pengambilan
keputusan dan pengelolaan program.

7.

Mengedepankan

keterlibatan

pelaku-pelaku

kunci

untuk

diarahkan

pada

pemberdayaan potensi masyarakat miskin.
8.

Terintegrasi dalam skema perencanaan pembangunan dan penganggaran.
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9.

Bersifat pemenuhan terhadap hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin.

10. Mengutamakan

pendekatan

partisipatif

dalam

setiap

prosesnya,

berbasis

pemberdayaan masyarakat.
11. Berorientasi pada pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil.
12. Berperspektif Gender dan kelompok marjinal dalam pengambilan keputusan.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2015 tentang Program Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan, pada Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Penanggulangan
Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang
dilakukan secara sitematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat
untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat
kesejahteraan rakyat.
Sedangkan ayat 2 disebutkan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan
sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta
program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
Di dalam Pasal 2 ayat 1 menyebutkan untuk mempercepat penanggulangan
kemiskinan, pemerintah menetapkan program perlindungan sosial, serta ayat 2 berbunyi
program perlindungan sosial meliputi program simpanan keluarga sejahtera, program
Indonesia pintar, program Indonesia sehat. Kebijakan yang dilakukan dalam pelaksanaan
penanggulangan kemiskinan perlu dilaksanakan secara koordinatif, terukur, sinergis dan
terencana yang dilandasi komitmen dan keterlibatan berbagai pihak dan dikelola sebagai
suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan.
1. Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja. Upaya perluasan kesempatan kerja dilakukan

melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM pencari kerja dan
peningkatan wirausaha, sehingga dapat mengakses lapangan pekerjaan dan berusaha,
antara lain :
a. Peningkatan keterampilan dan perlindungan tenaga kerja
b. Pengembangan koperasi dan UMKM
c. Penyediaan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian dan produk lokal lainnya.
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2. Kebijakan Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah. Upaya pengurangan kesenjangan

antar wilayah dilakukan melalui berbagai upaya yang diarahkan untuk mempercepat
pembangunan wilayah desa tertinggal, terluar, pesisir, perbatasan dan pasca bencana
antara lain

3.

a.

Peningkatan pembangunan sarana prasarana angkutan

b.

Peningkatan sarana prasarana dasar jalan

c.

Pembangunan sarana prasarana komunikasi dan informatika

d.

Peningkatan pembangunan infrastruktur perhubungan

e.

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk

f.

Peningkatan kerjasama pembangunan

Kebijakan Pemenuhan Hak Dasar. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam rangka
memenuhi aspek penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar masyarakat
miskin atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah,
lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman dan berpartisipasi dalam
pembangunan, dengan memanfaatkan informasi dan teknologi antara lain :
a.

Peningkatan diversifikasi pangan

b.

Pembangunan sarana prasarana air bersih.

c.

Pembangunan sarana prasarana kelistrikan

d.

Pembangunan sarana prasarana komunikasi

e.

Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata dan proporsional.

f.

Peningkatan pembangunan infrstruktur jaringan irigasi

g.

Peningkatan pembangunan infrstruktur jaringan sanitasi.

h.

Pembangunan Rumah layak huni bagi masyarakat miskin.

i.

Pelestarian Sumber Mata Air

j.

Pengendalian pengelolaan lingkungan

k.

Pengendalian pencemaran sungai

l.

Pengelolaan dan perlindungan sumber daya hutan

m. Pengelolaan Sumber daya mineral.
n.

Penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan.

o.

Pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
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4.

5.

3.2.

Kebijakan Percepatan pembangunan perdesaan, dilakukan melalui upaya :
a.

Peningkatan pengalokasian dana ADD

b.

Pembangunan desa tematik.

c.

Revitalisasi pertanian.

d.

Peningkatan infrastruktur perdesaan.

e.

Meningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan.

f.

Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah

g.

Pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

Kebijakan Percepatan pembangunan perkotaan, dilakukan melalui upaya :
a.

Penataan lingkungan berbasis komunal.

b.

Pengendalian pemanfaatan Tata Ruang.

c.

Peningkatan kualitan pelayanan publik.

d.

Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik.
Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan
1. Program Keluarga Produktif

Gambar 3.1.
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP),
Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS),
dan Kartu Indonesia Sehat (KIS)
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Simpanan Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia
Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif adalah bagian dari program unggulan
Pemerintah Jokowi - JK yang menandai era baru upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat kurang mampu.
Ketiganya merupakan upaya pemerintah memperbaiki program kesejahteraan
masyarakat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Upaya perbaikan tersebut berupa pemberian :


Simpanan Produktif;

•

Kesempatan berusaha dan bekerja;

•

Keberlanjutan pendidikan anak; dan

•

Jaminan Kesehatan
Dengan pemberian berbagai bantuan non tunai tersebut, pemerintah berharap

dapat meningkatkan martabat keluarga kurang mampu melalui kegiatan produktif.
Salah satu perbaikan program tersebut diantaranya dengan diperkenalkannya
penggunaan teknologi untuk menjangkau masyarakat kurang mampu. Hal ini dilakukan
agar penyaluran program bantuan tunai dapat lebih baik dan lebih efisien.
2. Listrik Bagi Masyarakat Miskin
Sasaran untuk program ini adalah sebagai berikut:
- Rumah tangga miskin (prioritas utama 10% rumah tangga dengan kesejahteraan
terendah
- Wilayah di luar rencana pengembangan distribusi PLN (off-grid)
- 100 Kabupaten/Kota dengan indeks kesejahteraan wilayah terendah
3. Kartu Perlindungan Sosial
Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah
sebagai penanda Rumah Tangga Miskin. KPS memuat informasi Nama Kepala
Rumah Tangga, Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga, Nama Anggota Rumah
Tangga Lain, Alamat Rumah Tangga, Nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan
kode batang (Barcode) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan
bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial dengan logo Garuda, dan masa berlaku kartu.
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Sebagai penanda Rumah Tangga Miskin, Kartu Perlindungan Sosial ini berguna
untuk mendapatkan manfaat dari Program Subsidi Beras untuk masyarakat yang
berpenghasilan rendah atau dikenal dengan Program RASKIN. Selain itu KPS dapat
juga digunakan untuk mendapatkan manfaat program Bantuan Siswa Miskin (BSM)
dan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Pemerintah mengeluarkan Kartu Perlindungan Sosial ini kepada 15,5 juta
Rumah Tangga Miskin dan rentan yang merupakan 25% Rumah Tangga dengan
status sosial ekonomi terendah di Indonesia. Kartu Perlindungan Sosial dikirimkan
langsung ke alamat Rumah Tangga Sasaran (RTS) oleh PT Pos Indonesia.
Adapun syarat dan ketentuan penyampaian KPS ini adalah sebagai berikut:


Kepala Rumah Tangga beserta seluruh Anggota Rumah Tangga berhak menerima
Program Perlindungan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku.



Penerima Program Bantuan Sosial harus dapat menunjukkan kartu ini pada saat
pengambilan manfaat program. Ketidaksesuaian nomor Kartu Keluarga tidak
membatalkan pengambilan manfaat program.



Kartu ini harus disimpan dengan baik. Kehilangan atau kerusakan kartu menjadi
tanggungjawab Pemegang Kartu.



Kartu tidak dapat dipindahtangankan.

Bagi Rumah Tangga Penerima Kartu Perlindungan Sosial, cara memanfaatkan KPS
untuk mendapatkan Program RASKIN adalah sebagai berikut:


Rumah Tangga Sasaran membawa Kartu Perlindungan Sosial ke Titik Bagi.



Rumah Tangga Sasaran mengambil Beras RASKIN di Titik Bagi dengan
menunjukkan Kartu Perlindungan Sosial.



Rumah Tangga Sasaran dapat membawa pulang 15 Kg Beras RASKIN setiap
bulannya dengan harga tebus Rp. 1.600/Kg di Titik Bagi.
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Gambar 3.2.
Cara menggunakan KPS untuk Program Raskin

Kinerja dan Akuntabilitas Guru
Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru) adalah inisiatif Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk meningkatkan pelayanan
Pendidikan dengan mengujicobakan beberapa pendekatan yang melibatkan peran
serta masyarakat, yang memperbaiki mekanisme dan transparansi pembayaran
tunjangan guru, dan yang mengaitkan pembayaran tunjangan guru dengan
keberadaan dan kualitas layanan Pendidikan.
TNP2K melihat perlunya peningkatan efektivitas dan akuntabilitas anggaran
sektor pendidikan yang dialokasikan untuk guru, sehingga layanan dan capaian
pendidikan dapat ditingkatkan, terutama untuk kelompok masyarakat yang masih
belum terjangkau dengan baik.
Program Rintisan KIAT Guru diselenggarakan dalam lingkup koordinasi
TNP2K dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan – Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia,
Masyarakat, dan Kebudayaan – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
– Kementerian Keuangan.
Sebagai ujung tombak pendidikan, Wakil Presiden berharap agar
peningkatan pendapatan guru melalui pemberian tunjangan guru dapat melecut
motivasi, inovasi, dan kinerja guru.
KIAT Guru direncanakan sebagai kegiatan multi-tahun, yang dilaksanakan
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dalam dua tahap:
Gambar 3.3.
Tahapan KIAT Guru

Tahap Pra-Rintisan (2014-2015)

Tahap Pra-Rintisan berlangsung di 31 sekolah dasar di 3 (tiga) Kabupaten:
Ketapang, Keerom dan Kaimana. Menggunakan pendekatan kebijakan berbasis
penelitian, Pra-Rintisan KIAT Guru mengombinasikan keterlibatan masyarakat
dengan tunjangan daerah berbasis layanan yang dinilai oleh masyarakat. Dengan
dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia, Tahap Pra-Rintisan dikelola oleh
PRSF dan MAHKOTA.
1. Tahap Rintisan (2016-2018)
Sejak Juli 2016, Tahap Rintisan KIAT Guru dilaksanakan di 5 (lima)
Kabupaten: yaitu 3 (tiga) Kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat: Sintang, Landak
dan Ketapang, serta 2 (dua) Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur: Manggarai
Barat dan Manggarai Timur. Dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia
dan Amerika, Tahap Rintisan dikelola oleh Yayasan BaKTI, dengan dukungan
teknis dari Bank Dunia. Research for Improving Systems in Education (RISE)
memberikan dukungan pendanaan untuk pelaksanaan survey Akhir, yang dikelola
oleh SMERU Research Institute.
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Gambar 3.4.
Model Rintisan dan Evaluasi KIAT Guru

Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik
Indonesia sebagai berikut :
1. Program Indonesia Pintar (PIP)
2. Program Indonesia Sehat (PIS)
3. Pogram Keluarga Harapan (PKH)
4. Beras Sejahtera (Rastra) atau Bantuan Sosial Pangan
5. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
6. Program Dana Desa
7. Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS).
Selain itu terdapat beberapa pokja kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk
melaksanakan dan menjalankan program penanggulangan kemiskinan, sebagai berikut:
a. Pokja Kebijakan Jaminan Kesehatan
Kelompok program ini fokus pada pemenuhan dasar yang ditujukan untuk memperbaiki
kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik seperti
mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas sesuai dengan amanat
Undang-Undang Dasar tahun 1945.
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b. Pokja Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi dan Pendapatan
Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil
adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi
pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah
memberikan akses seluas-luasnya kepada masryarakat miskin untuk dapat berusaha dan
meningkatkan kualitas hidupnya.
Cakupan program kelompok program ini adalah: (1) pembiayaan atau bantuan
permodalan; (2) pembukaan akses pada permodalan maupun pemasaran produk; (3)
pendampingan dan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha.

3.3

Kelembagaan
Kelembagaan

Pemerintah

Daerah

yang

menangani

upaya

Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur, telah dibentuk Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kalimantan Timur.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Pembentukan Tim
Koordinasi penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2018

ditetapkan

dengan

keputusan

Gubernur

Kalimantan

Timur

Nomor

188.44/K.96/2016 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018, mempunyai tugas dan
fungsi utama mendukung pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan dan
mengendalikan kebijakan dan program dalam rangka percepatan penanggulangan
kemiskinan daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang direncanakan dan bersifat lintas
sektor berjalan secara sinergis, terpadu dan berkelanjutan.
Dalam operasional TKPKD membentuk tim teknis yang bertugas memfasilitasi
koordinasi antara TKPKD dengan satuan kerja lainnya di daerah. Enam instrumen
koordinasi dan pengendalian yang dapat dijalankan oleh TKPKD adalah :

=============================================================
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Kalimantan Timur

III-48

Pemerintah Provinsi Kaltim

2019
“Berani Untuk Kaltim Berdaulat”
1. Melalui

Strategi

Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah

(SPKD),

dengan

mengkoordinasikan penyusunannya, TKPKD dapat mendorong RPJMD lebih
memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dengan integrasi SPKD dalam RPJMD.
2. Mengkoordinasikan penajaman

perencanaan

program penangguangan kemiskinan

dalam dokumen Renstra , Renja dan RKPD.
3. Melaksanakan Rapat Koordinasi TKPKD.
4. Mengembangkan sistem Monev terhadap program-program penanggulangan kemiskinan

di daerah
5. Menyusun laporan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah

dan mengelola pengaduan masyarakat
3.4.

Sistim Koordinasi dan Pengendalian
Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 memposisikan TKPKD Provinsi dan
Kabupaten/Kota agar berperan dalam supervisi, pemantauan dan evaluasi terpadu
terhadap kinerja seluruh Tim Koordinasi yang menangani berbagai program
penanggulangan kemiskinan di daerah.
Ada lima koordinasi berdasarkan fungsinya yang dilakukan TKPKD Provinsi
Kalimantan Timur yaitu :
1. Mengkoordinasikan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(SPKD) Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota di
bidang penanggulangan kemiskinan.
2. Mengkoordinasikan

forum SKPD atau

gabungan SKPD bidang

penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan renstra SKPD.
3. Mengkoordinasikan forum SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan
kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD.
4. Mengkoordinasikan forum SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan
kemiskinan dalam hal penyusunan renja SKPD, dalam rangka penyusunan SPKD
TKPK dapat melaksanakan rapat koordinasi dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama rapat
persiapan penyusunan SPKD, koordinasi dalam proses penyusunan dan finalisasi
SPKD.
5. Evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang
penanggulangan kemiskinan.
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3.5

Penguatan Kelompok Kerja TKPK
Kelompok kerja dalam struktur TKPKD mempunyai fungsi membantu
kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat TKPK Provinsi Kaltara meliputi :
1.

Kelompok kerja pendataan dan Sistem Informasi dikoordinir oleh Kepala Bidang
Statistik Pengendalian Pemantuan Pembangunan Bappeda Provinsi Kalimantan
Timur;

2.

Kelompok kerja Pengembangan kemitraan dikoordinir oleh Kepala Bidang
Ekonomi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;

3.

Kelompok kerja Pengaduan Masyarakat dikoordinir Kepala Bidang Ketahanan
Sosial Budaya Masyarakat DPMPD Provinsi Kalimantan Timur.
Masing-masing kelompok kerja berperan sangat penting dalam menghasilkan

informasi yang akan diimplementasikan oleh Kelompok Program, sehingga terjadi
kerjasama yang saling mendukung kinerja antar kelompok kerja dan kelompok
program.
3.6.

Permasalahan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Salah satu tantangan dalam

upaya

penanggulangan

kemiskinan

di

Provinsi Kalimantan Timur adalah integrasi dan koordinasi. Bagaimana instrumen
pengintegrasian program penanggulangan kemiskinan ke dalam dokumen perencanaan,
identifikasi program serta alokasi pembiayaannya. Hal lainnya adalah koordinasi,
karena kesekretariatan TKPKD berada di Sekretariat Bappeda Provinsi Kalimantan
Timur, sedangkan

kelompok

program

dan

kelompok

kerja

lintas sektor,

sehingga menimbulkan adanya kepentingan dan ego sektor masih menjadi kendala
dalam mensinkronisasikan program-program penanggulangan kemiskinan di Provinsi
Kalimantan Timur.
Empat permasalahan yang dihadapi dalam rangka penanggulangan kemiskinan
di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :
1. Rendahnya koordinasi antar SKPD, masih kurangnya pertemuan, komunikasi antar

kelompok kerja minim, kelompok program

dan

terbatasnya

komunikasi

kesekretariatan dengan ketua TKPK menyebabkan koordinasi dan komunikasi antar
SKPD masih kurang.
2. Pelaksanaan kegiatan kelembagaan TKPK Provinsi belum berjalan optimal, hal ini
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disebabkan masih terbatasnya pemahaman SKPD selaku Kelompok Kerja, kelompok
Program dalam satu satuan kelembagaan TKPK Provinsi. Kondisi ini juga disebabkan
masih kurangnya koordinasi dan pembinaan TKPK Provinsi kepada TKPK
Kabupaten/Kota.
3. Kesekretariatan TKPK Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan amanat Permendagri

Nomor 42 Tahun 2010 diketuai oleh Wakil Gubernur, Sekretaris TKPK Provinsi
Kalimantan Timur diketuai oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur,
sedangkan kesekretariatan berada pada Bidang Sumber Daya Manusia dan
Pemerintahan, demikian juga dengan kesekretariatan TKPK Kabupaten/Kota lainnya
berada pada bidang yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan koordinasi dan
pemahaman serta komunikasi menjadi agak berbeda.
4. Program kegiatan SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur termasuk

Kabupaten/Kota belum optimal menggunakan data yang telah dirilis BPS dan TNP2K
yang merupakan pemuktahiran basis data terpadu (PBDT) untuk program
perlindungan
3.7.

Kaji Ulang Program

3.7.1. Komposisi Anggaran Belanja Sektoral
Sejak mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Perkembangan Anggaran
Pemerintah tersaji dalam tabel dan grafik sebagaimana berikut :

Tabel 3. 1.
Komposisi Penerimaan
Tahun
PAD
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang
Sah

2016

2017

2018

3.921.364.868.076,59

3.987.452.610.000

5.129.056.874.576

2.942.500.000.000

3.034.590.000.000

4.020.200.000.000

16.454.410.000

23.133.125.000

19.955.750.000

168.328.483.076,59

161.561.830.000

195.941.092.999

794.081.975.000

768.167.655.000

892.860.031.576

=============================================================
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Kalimantan Timur

III-51

Pemerintah Provinsi Kaltim

2019
“Berani Untuk Kaltim Berdaulat”
DANA
PERIMBANGAN

3.813.127.539.436

4.092.045.390.000

4.424.922.464.400

Dana Bagi Hasil
Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak

2.700.200.757.204

2.308.624.124.000

2.539.449.436.400

649.653.899.000

767.682.423.000

1.133.767.347.000

1.117.790.605.000

19.402.000.000

37.255.845.542

65.298.295.232
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi
Khusus
Lain-lain
Pendapatan yang
Sah

1.047.628.487.000

28.182.047.600

Grafik 3.1.
Perkembangan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan
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Grafik 3. 2
Total Anggaran Kemiskinan dari belanja APBD
Provinsi Kalimantan Timur 2011 - 2018

Grafik 3.3.
Anggaran Kemiskinan per Kelompok Tahun 2011 – 2018

3.8. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan disusun mengacu pada kebijakan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2023 dengan mempertimbangkan potensi, kondisi,
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permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, serta mempertimbangkan kearifan lokal
yang hidup dalam masyarakat Kalimantan Timur dengan Visi Berani Untuk Kaltim
Berdaulat. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka diusung 5 (lima) agenda besar, yaitu; (1)
Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia Dan
Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas (Fokus
Sumber Daya Manusia), (2) Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah
Dan ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan (Fokus Ekonomi & Kesejahteraan),
(3) Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan (Fokus
Infrastruktur). (4) Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan
(Fokus Lingkungan Hidup), (5) Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan
Yang Bersih, Profesional Dan Berorientasi Pelayanan Publik

(Fokus Reformasi

Birokrasi)
Walaupun terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur, namum berbagai
pengentasan kemiskinan masih perlu segera dituntaskan. Berbagai isu pokok permasalahan
dalam pembangunan daerah antara lain :
 Kemandirian dan Kedaulatan Pangan
Kondisi geografis wilayah Kalimantan Timur yang sangat luas belum secara optimal
dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pertanian pangan. Kebutuhan pangan Kaltim
masih diimpor dari daerah lain dan kerawanan pangan kerap terjadi pada musim kemarau
terutama di daerah pedalaman. Di masa mendatang, seiring dengan perkembangan
penduduk, Kalimantan Timur akan menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan
pangan akan semakin meningkat.
 Pengangguran
Walaupun memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan merupakan salah satu
daerah penyumbang devisa negara, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan
pengangguran. Ketersediaan lapangan pekerjaan lebih rendah dibandingkan dengan jumlah
pencari kerja yang semakin meningkat setiap tahun.
 Keterbatasan Akses Permodalan
Masyarakat Kaltim masih mengalami kesulitan akses terhadap sumber permodalan,
terutama usaha masyarakat yang berada pada kabupaten pemekaran. Sebagian besar jasa
layanan perbankan berada di empat kota yang telah berkembang pesat.
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 Reformasi Birokrasi/Pelayanan Publik
Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, semua jenjang pemerintahan
(Pusat, Provinsi Dan Kabupaten/Kota) belum sepenuhnya berorientasi kepada peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal
masih menghadapi berbagai permasalahan administrasi dan prosedural yang belum tuntas
terpecahkan. Dalam dimensi kewenangan, berbagai peraturan perundang-undangan masih
belum konsisten dengan UU No. 32/2004. Otonomi daerah tidak berjalan maksimal karena
adanya kecenderungan bahwa UU sektoral sama kuatnya dengan UU Otonomi Daerah.
Pembagian wewenang dan urusan antar tingkat pemerintahan yang belum jelas berdampak
pada permasalahan skala ekonomi, eksternalitas dan efisiensi, serta koordinasi.
Permasalahan pembagian kewenangan dan urusan juga tercermin dalam rumitnya
pemberian perijinan dan penanganan masalah yang bersifat lintas daerah. Sistem pelayanan
pemerintah daerah masih belum mendukung peningkatan mutu dan jangkauan layanan
publik. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari berbagai permasalahan yang ada
seperti belum berjalannya tugas pokok dan fungsi pelayanan secara optimal, belum jelasnya
pembagian kewenangan dan urusan antar tingkat pemerintahan, lemahnya manajemen
kepegawaian, dan lemahnya fungsi kontrol.
 Degradasi Mutu Lingkungan
Degradasi mutu lingkungan di Kalimantan Timur telah menjadi masalah nasional dan
bahkan dunia internasional. Kerusakan hutan akibat pengelolaan yang tidak terkendali
maupun akibat kebakaran di musim kemarau semakin memperburuk mutu lingkungan
hidup. Penurunan Kualitas Lingkungan diindikasikan oleh banjir dan tanah longsor yang
kerap melanda di beberapa bagian wilayah serta penurunan potensi sumber daya perikanan
di daerah pesisir dan laut. Hal tersebut berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat
terkait dengan pendapatan di bidang pertanian dalam arti luas.
 Daya Saing dan Iklim Investasi
Secara umum peningkatan investasi di Kaltim berjalan lambat, dan masih didominasi
oleh sektor industri dan pertambangan migas. Selain itu, di sektor perkebunan terdapat
komoditas unggulan yang memiliki daya saing seperti kakao, sawit, kelapa dan karet, yang
masih belum dikembangkan secara optimal. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan
regulasi, keterbatasan infrastruktur dan ketidakjelasan tata ruang untuk pengembangan
lokasi investasi.
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 Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan
Secara umum rekor pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Timur yang
ditunjukkan oleh indeks pembangunan manusia berada di atas rata-rata nasional. Namun
permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya kualitas SDM yang tercermin masih
adanya usia produktif berpendidikan tidak tamat dan tamat Sekolah Dasar. Demikian pula
keterbatasan pelayanan kesehatan terutama pada daerah-daerah perbatasan, pedalaman dan
tertinggal.
 Infrastruktur
Masih terbatasnya akses penduduk terhadap pelayanan transportasi, perumahan, air
bersih, dan sanitasi dasar, serta fasilitas pengendalian banjir dan pengendalian penyakit
menular.
 Pembangunan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal
Disparitas terjadi antara daerah pesisir laut dan daerah perbatasan, pedalaman dan
daerah tertinggal. Disparitas terjadi karena perbedaan perkembangan sosial ekonomi, dan
potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya buatan
(infrastruktur)

3.8.1. Kebijakan di Bidang Kesehatan
Jika ditinjau dari indikator capaian tingkat kesehatan yang diukur dari angka
kematian bayi, angka kematian ibu, angka usia harapan hidup, angka morbiditas dan
pelayanan sanitasi yang layak serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan dan tenaga medis, maka Provinsi Kalimantan Timur masih belum mencapai
target yang direncanakan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kalimantan Timur. Berbagai kebijakan untuk menanggulangi hambatan biaya untuk
mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin berupa jaminan
kesehatan masyarakat belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dasar kesehatan
masyarakat miskin.
Fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit memiliki jangkauan yang
terbatas. Penyebaran tenaga kesehatan masih terkonsentrasi di kota-kota besar sehingga
=============================================================
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Kalimantan Timur

III-56

Pemerintah Provinsi Kaltim

2019
“Berani Untuk Kaltim Berdaulat”
menyulitkan masyarakat miskin dan masyarakat daerah terpencil untuk mengakses
pelayanan kesehatan yang bermutu. Kebijakan penempatan dokter dan bidan di desa
sebagai pegawai tidak tetap (PTT), dan penghapusan ketentuan Wajib Kerja Sarjana bagi
tenaga dokter pada tahun 2002 menyebabkan meningkatnya kekosongan tenaga dokter di
puskesmas dan bidan desa di pondok bersalin terutama di daerah terpencil. Kebijakan
untuk menanggulangi hambatan biaya dalam mengakses pelayanan kesehatan dilakukan
dalam bentuk pemberian subsidi pelayanan kesehatan. Fakta yang ditemukan
menunjukkan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan akses yang lebih rendah
karena subsidi menjadi tidak tepat sasaran.
Masalah yang dihadapi dalam mekanisme ini adalah ketidaktepatan dalam penentuan
sasaran sehingga penduduk miskin yang berhak tidak mendapatkan pelayanan. Di
samping itu, mekanisme penyaluran dana langsung ke rumah sakit tidak memberikan
insentif bagi pemberi pelayanan untuk secara aktif meningkatkan mutu dan memperluas
layanan ke kelompok miskin.

3.8.2. Kebijakan di Bidang Pendidikan
Pembangunan pendidikan ditempuh melalui empat kebijakan pokok, yaitu
pemerataan untuk memperoleh kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan,
efisiensi manajemen pendidikan dan peningkatan relevansi pendidikan mulai dari anak
usia dini sampai dengan orang lanjut usia.
Kebijakan untuk memperluas akses pendidikan untuk anak usia 7-12 tahun
ditempuh melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan
tujuan agar setiap anak berusia 7-15 tahun dapat menyelesaikan pendidikan minimal lulus
jenjang sekolah menengah pertama atau yang sederajat. Langkah yang telah dilakukan
adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan secara lebih luas seperti melalui
pembangunan unit sekolah, penambahan ruang kelas baru dan pelaksanaan pendidikan
alternatif baik formal maupun nonformal seperti SMP/MTs Terbuka dan Kelompok
Belajar Paket B setara SMP. Pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut telah meningkatkan
jumlah gedung dan jumlah guru SLTP dan memberikan dampak bagi peningkatan angka
partisipasi sekolah.
Bagi masyarakat miskin di daerah perdesaan, perbatasan dan daerah terpencil,
mereka masih merasakan kurangnya layanan pendidikan setara SLTP. Peningkatan akses
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pendidikan juga dilakukan melalui penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin
dengan tujuan mencegah peningkatan angka putus sekolah.
Beberapa pemerintah kabupaten/kota melakukan alokasi beasiswa secara sama rata
antar sekolah tanpa memperhatikan jumlah siswa yang memerlukan. Hal ini menyebabkan
terjadinya kelebihan alokasi beasiswa di beberapa Sekolah/Madrasah dan kekurangan di
Sekolah/Madrasah lainnya.
Sekolah/Madrasah seringkali juga mengalami kesulitan menentukan siswa yang
akan diberi beasiswa terutama bila jumlah beasiswa yang diterima lebih sedikit dibanding
jumlah siswa miskin. Di samping itu, program beasiswa yang telah dilakukan baru dapat
menjangkau anak-anak yang telah berada dalam sistem sekolah.
Anak-anak yang belum pernah sekolah, yang sudah putus sekolah dan yang tidak
melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi tidak mendapatkan dukunganpembiayaan.
Kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi keterbatasan akses keluarga miskin
terhadap pendidikan formal dilakukan melalui pendidikan nonformal dengan tujuan
memperluas kesempatan pendidikan dan latihan bagi keluarga miskin agar dapat memiliki
kompetensi (pengetahuan, sikap dan keterampilan) yang dapat digunakan untuk mencari
mata pencaharian yang layak. Perluasan pendidikan nonformal dilakukan melalui program
Paket A setara SD, Paket B setara SLTP, dan Paket C setara SLTA. Pendidikan nonformal
lainnya adalah program pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan
kesetaraan, pendidikan keluarga, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Berbagai
upaya juga dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan
organisasi keagamaan. Namun, upaya tersebut belum memperoleh dukungan pemerintah
secara memadai. Oleh sebab itu, pendidikan nonformal perlu dikembangkan dan
disebarluaskan bagi anak dari keluarga miskin, dan adanya perlindungan dan dukungan
bagi pendidikan nonformal yang dilakukan oleh masyarakat.
Kebijakan peningkatan efisiensi pendidikan ditempuh dengan perbaikan otonomi
manajemen pendidikan melalui penerapan sistem manajemen berbasis sekolah (MBS) di
setiap jenjang pendidikan. Dengan sistem MBS, semua komponen dalam sekolah,
termasuk masyarakat mempunyai wewenang yang cukup besar dalam mengelola sekolah.
Masyarakat diberi peluang yang besar untuk berpartisipasi dan dijamin dengan Keputusan
Mendiknas No. 44/M/2001 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kenyataan
menunjukkan bahwa peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah
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belum optimal. Selain itu, orang tua murid yang miskin sulit untuk menjadi anggota dewan
pendidikan dan komite sekolah, dan biasanya didominasi oleh orang tua murid yang
mampu. Dengan keanggotaan seperti itu, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah kurang
mampu menyuarakan kebutuhan masyarakat miskin.
Kebijakan peningkatan mutu pendidikan selama ini belum menjadi prioritas
dibanding pemerataan pendidikan. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat
meningkatkan daya tanggap pemerintah daerah terhadap pentingnya layanan pendidikan.
Kenyataan menunjukkan bahwa perhatian dan dukungan terhadap pengembangan
pendidikan masih belum memadai. Setiap tahun, anggaran pendidikan mengalami
peningkatan, berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan seringkali kurang berhasil dan
belum dapat mendukung upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Salah satu penyebab adalah kurangnya jumlah guru yang bermutu, belum mantapnya
pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan termasuk
kontribusinya dalam penyediaan anggaran pendidikan, serta belum terlaksananya standar
pelayanan minimal yang seharusnya ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota
dengan acuan umum dari pemerintah pusat.
Dengan mempelajari berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan, maka diperlukan
langkah strategis agar pembangunan pendidikan mampu mendukung upaya pemenuhan
hak-hak dasar masyarakat miskin. Dalam hal ini diperlukan tindakan afirmatif untuk
meningkatkan alokasi anggaran pendidikan secara bertahap sesuai tuntutan konstitusi,
meningkatkan kesejahteraan, mutu, dan profesionalisme guru, meningkatkan ketersediaan
dan mutu sarana dan prasarana pendidikan, serta memperluas peluang bagi anak dari
keluarga miskin untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang lebih tinggi.

3.8.3. Kebijakan di Bidang Infrastruktur
Perluasan akses layanan perumahan dan permukiman dilaksanakan melalui
penyediaan rumah sederhana sehat yang diatur dengan Kepmen Kimpraswil No.
403/kpts/m/2002 tentang pedoman teknis pembangunan rumah sederhana sehat dan
Kepmen Kimpraswil No. 24/kpts/m/2003 tentang pengadaan rumah sehat sederhana
dengan bantuan subsidi perumahan. Dengan upaya tersebut, kelompok miskin diharapkan
dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk memperbaiki secara mandiri kondisi
perumahan dan permukiman mereka.
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Berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman masyarakat
miskin telah dilakukan melalui bantuan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi
masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, penyediaan sarana air bersih pada
permukiman rawan air, penataan dan rehabilitasi permukiman kumuh, dan pemberdayaan
masyarakat dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD),
Kredit Pemilikan Rumah/KPR bersubsidi, serta pengembangan perumahan swadaya.
Pendekatan yang ditempuh dalam kebijakan tersebut adalah penguatan kapasitas
masyarakat dan penguatan kelembagaan komunitas.
Pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut masih belum mampu mengatasi
keterbatasan akses, mutu, dan kepemilikan perumahan dan permukiman sehat bagi
masyarakat miskin. Hal ini disebabkan oleh program penyediaan rumah yang tidak
sebanding dengan kebutuhan, lokasi perumahan yang cenderung jauh dari pusat kegiatan
kota, dan kurangnya keterlibatan masyarakat. Selain itu, belum ada kebijakan yang
melindungi kepemilikan masyarakat miskin terhadap perumahan sehat dan yang
menjamin kelompok rentan atas permukiman sehat.
Langkah strategis yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kapasitas keswadayaan
masyarakat dalam penyediaan perumahan yang layak dan sehat, meningkatkan kesadaran
dan pemahaman akan arti perumahan yang layak dan sehat, mengembangkan skema
pembiayaan pembangunan perumahan yang dapat meningkatkan keterjangkauan
masyarakat miskin terhadap fasilitas perumahan yang layak, melakukan penataan
lingkungan permukiman, rehabilitasi prasarana permukiman, pengembangan forum lintas
pelaku sebagai dasar
pemecahan konflik perumahan, pengembangan mekanisme relokasi permukiman
masyarakat miskin yang lebih manusiawi serta memberikan solusi kepada problem
masyarakat miskin di bidang perumahan.
Kebijakan untuk memperluas penyediaan air bersih dan aman dilakukan dengan
melakukan perbaikan pengelolaan PDAM dengan tujuan menyehatkan pengelolaan usaha
PDAM sehingga dapat memperluas jaringan distribusi layanan air bersih. Pelaksanaan
kebijakan ini relatif sulit dan lamban. Hai ini terjadi karena sebagian besar PDAM ternyata
dinilai kurang baik dan kurang sehat. Dengan kondisi PDAM yang sebagian besar tidak
sehat, upaya untuk meningkatkan penyediaan air bersih baik di perkotaan maupun
perdesaan tidak dapat sepenuhnya bertumpu pada PDAM.
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Langkah strategis yang diperlukan untuk mendukung pemenuhan hak atas air bersih
adalah reorientasi kebijakan pengelolaan air bersih, pengelolaan air bersih dan sanitasi
berbasis masyarakat, pengembangan mekanisme penyediaan air bersih dan sanitasi yang
mudah diakses oleh masyarakat miskin, serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman
masyarakat miskin terhadap air bersih dan aman serta sanitasi. Kebijakan penyediaan air
dan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat diharapkan dapat membuka peluang bagi
partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat miskin dalam pengelolaan air bersih dan
sanitasi. Penerapan kebijakan ini terutama dilakukan di kawasan pinggiran kota, kantong
permukiman kumuh di pusat kota, dan kawasan perdesaan yang dianggap tidak potensial
untuk dikelola oleh swasta.
3.8.4.

Bidang Ketenagakerjaan

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang ekonomi meliputi penyediaan dan
perluasan akses pangan, perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan agroindustri,
agribisnis dan sektor lainnya yang bersifat padat karya. Pelaksanaan Program Beras untuk
keluarga sejahtera (Rastra) untuk membantu penyediaan pangan bagi masyarakat miskin,
menunjukkan adanya kelemahan antara lain ketidaktepatan penentuan jumlah dan sasaran
penerima bantuan, ketidaktepatan wilayah sasaran yang berdampak pada berbagai
penyimpangan seperti pemotongan jumlah bantuan beras, harga yang dibayar terlalu
tinggi, dan peran aparat pemerintah daerah yang terlalu dominan dalam penyaluran
bantuan beras. Dengan memperhatikan permasalahan tersebut, langkah strategis ke depan
yang diperlukan adalah meningkatkan produktivitas pangan, membenahi sistem tataniaga
agar efisien dan merata, revitalisasi sistem ketahanan pangan rakyat, dan meninjau
kembali mekanisme pemberian subsidi pangan bagi masyarakat miskin secara tepat.
Kebijakan perluasan kesempatan kerja dihadapkan pada dilema antara kebutuhan untuk
menciptakan pasar tenaga kerja yang mampu memberi insentif peningkatan investasi
industri yang bersifat padat pekerja, dan perlunya perlindungan pekerja terhadap kepastian
kerja dan upah yang layak. Penerapan kebijakan pasar tenaga kerja fleksibel dipandang
tidak mampu menjamin hak pekerja atas upah yang layak dan meningkatkan kerentanan
terhadap

pemutusan

hubungan

kerja

secara

sepihak.

Sedangkan

kebijakan

ketenagakerjaan yang kaku dipandang telah meningkatkan biaya upah jangka panjang dan
menyebabkan perusahaan cenderung mengurangi jumlah pekerja sehingga memberikan
tekanan upah sektor informal. Tekanan ini diakibatkan oleh makin banyaknya tenaga kerja
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yang masuk ke sektor informal sebagai akibat menyempitnya peluang kerja di sektor
formal.
Permasalahan pengangguran yang dihadapi pada saat ini, menjadi semakin berat
sejalan dengan laju pertumbuhan angkatan kerja, dan lambannya peningkatan kesempatan
kerja. Program seperti pelatihan untuk menjadi pekerja mandiri, pelatihan penguasaan
teknologi tepat guna, program penganggur pemuda, serta program-program padat pekerja
lain perlu dilakukan penyempurnaan mendasar. Program-program seperti ini walaupun
sangat membantu mengurangi pengangguran tetapi tidak dapat dijadikan kegiatan utama
dalam strategi penciptaan kesempatan kerja. Program penciptaan kesempatan kerja seperti
ini perlu disempurnakan agar sampai kepada sasaran yaitu mereka yang benar-benar tidak
mempunyai akses ekonomi serta berada pada wilayah yang memang kegiatan ekonominya
masih sangat tertinggal.
Langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menjamin hak atas pekerjaan adalah
meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap kesempatan kerja dan kesempatan untuk
mengembangkan usaha melalui langkah terpadu untuk menciptakan lapangan kerja bagi
masyarakat miskin dengan peningkatan investasi yang padat pekerja, dan peningkatan
akses terhadap permodalan, faktor produksi, informasi, teknologi dan pasar, serta
pengembangan lembaga keuangan mikro dan perlindungan bagi koperasi, usaha mikro
dan kecil; mengembangkan kelembagaan yang mampu memperjuangkan akses
masyarakat miskin terhadap kesempatan kerja, kesempatan mengembangkan usaha dan
perlindungan pekerja; meningkatkan kemampuan pekerja; melindungi pekerja dan
meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan
melindungi tenaga kerja.
Sementara itu untuk meningkatkan pendapatan pekerja yang pekerja di sektor informal,
kebijakan ketenagakerjaan diarahkan guna memberikan dukungan yang diperlukan agar
pekerja dapat berpindah dari pekerjaan dengan produktivitas rendah ke pekerjaan dengan
produktivitas lebih tinggi. Dukungan ini sangat diperlukan agar pekerja informal secara
bertahap dapat berpindah ke lapangan kerja formal.
Upaya-upaya pelatihan ketenagakerjaan perlu diprioritaskan kepada angkatan kerja
usia muda dari kalangan masyarakat berpendapatan rendah yang berpotensi dapat diserap
oleh pasar kerja.
Berbagai kebijakan pengembangan wilayah dalam upaya mengatasi kesenjangan antara
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kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan, belum cukup untuk memecahkan masalah
kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarsektor, dan antara
pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan program penanggulangan
kemiskinan, serta rancangan program bersifat universal yang diterapkan di berbagai
daerah dengan karakter yang berbeda. Masalah lainnya adalah rendahnya kualitas sumber
daya manusia, banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki asset, terbatasnya alternatif
lapangan kerja, degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, lemahnya
kelembagaan dan organisasi masyarakat, dan masih kurangnya prasarana dan sarana dasar.
Langkah strategis yang dilakukan untuk mempercepat pembangunan perdesaan antara
lain melalui pengembangan agroindustri perdesaan untuk menciptakan kesempatan kerja,
peningkatan nilai tambah produk melalui penanganan pasca panen, penguatan
kelembangaan petani untuk meningkatkan posisi tawar dan mengurangi biaya transaksi,
peningkatan akses meliputi: pengembangan teknologi tepat guna, pengembangan kredit
mikro bagi petani dan akses sumberdaya produktif, peningkatan kelembagaan pemasaran,
perluasan kesempatan terutama meliputi perbaikan sistem penyuluhan, pembangunan
sistem informasi petani, peningkatan SDM, dan penciptaan kerja alternatif usaha (nafkah
ganda), dan pengembangan prasarana dan sarana dasar seperti listrik, air bersih dan
komunikasi.
Melalui P3MD di Kalimantan Timur yang menekankan pada pemberdayaan
masyarakat miskin, diharapkan masyarakat miskin mempunyai akses untuk berpartisipasi
dalam proses pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat dari pembangunan di
perkotaan. Namun, program penanggulangan kemiskinan di perkotaan masih belum
menjangkau secara luas lapisan masyarakat miskin. Dalam kenyataan masih banyak
masyarakat miskin yang ruang kehidupannya tidak terlindungi. Dalam pengurusan
administrasi kependudukan, masih banyak masyarakat miskin yang tidak tercatat sebagai
penduduk. Dari segi pelayanan pendidikan dan kesehatan, masih terdapat masyarakat
miskin yang tidak dapat mengakses secara mudah dan murah. Masyarakat miskin juga
tidak mempunyai saluran untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Langkah strategis yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan perkotaan antara lain
penjaminan ruang berusaha bagi masyarakat miskin dalam sektor formal dan informal,
penyediaan permukiman yang layak dan sehat, penjaminan pelayanan publik dalam
administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan air bersih, pengembangan forum
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lintas penduduk dan penguatan peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan
pembangunan kelurahan.
Kawasan pesisir merupakan salah satu kantong kemiskinan, perlu mendapatkan
perhatian seruis dalam peningkatan kemampuan masyarakatnya, sehingga mampu
memanfaatkan potensi ekonomi kawasan pesisir secara optimal. Upaya peningkatan
produksi perikanan lebih didominasi oleh pendekatan usaha efisiensi penangkapan dan
penerapan teknologi dibanding pendekatan pemanfaatan dan pengelolaan yang
berkelanjutan.
Pendekatan tersebut

menyebabkan pelaksanaan kebijakan

dan program tidak

komprehensif, kurang mampu menjangkau akar masalah kemiskinan, dan mengabaikan
penataan ruang dan kesesuaian usaha tersebut terhadap daya dukung lingkungan. Hal ini
berakibat pada kerusakan ekosistem kawasan pesisir.
Kerusakan ekosistem kawasan pesisir menyebabkan potensi sumber daya laut
berkurang sehingga pendapatan nelayan bekurang yang akhirnya menurunkan tingkat
kesejahteraan masyarakat pesisir laut.
Penangkapan ikan dengan cara yang merusak alam telah menyebabkan rusaknya
hutan bakau dan terumbu karang yang menjadi tempat pemijahan dan pengembangbiakan
ikan. Hal ini menyebabkan semakin menurunnya hasil tangkapan nelayan terutama
nelayan miskin.
Pengembangan kawasan pesisir yang dilaksanakan selama ini belum mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan menumbuhkan industri pengolahan
berbasis potensi sumberdaya pesisir yang mampu menyerap tenaga kerja. Masyarakat
miskin di kawasan pesisir masih menjadi nelayan kecil yang beroperasi di pantai dan
terkonsentrasi di daerah-daerah yang sudah over-fishing.
Langkah Strategis yang diperlukan untuk meningkatkan pemenuhan hak dasar
masyarakat miskin di wilayah pesisir dapat ditempuh melalui upaya pengembangan
wilayah pesisir dan laut berbasiskan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim,
perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin tersebut.
Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, yang antara lain
pengembangan ekonomi pesisir berbasis kawasan pengelolaan/pemanfaatan yang
berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, penguatan kelembagaan
masyarakat pesisir, pengembangan areal pengamanan pantai dari dan penyediaan
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prasarana dan sarana penunjang di kawasan pesisir.
Daerah perbatasan, pedalaman dan daerah yang terpencil termasuk di dalamnya
pulau-pulau kecil terluar merupakan daerah yang belum sepenuhnya tersentuh sehingga
menyebabkan rendahnya kualitas kehidupan masyarakat dan lambatnya pertumbuhan
kegiatan perekonomian. Berbagai kebijakan dan program percepatan pembangunan
daerah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dirasakan kurang berhasil. Hal ini
disebabkan oleh masih lemahnya pemihakan kepada daerah perbatasan, pedalaman dan
daerah terpencil, penanganan yang kurang terpadu, dan kelangkaan investasi untuk
mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal.
Masalah-masalah yang dihadapi daerah perbatasan, pedalaman dan daerah
terpencil terutama adalah kurangnya sarana dan prasarana sosial berupa perumahan,
pendidikan dan kesehatan dasar, keterisolasian wilayah dan kurangnya sarana prasarana
ekonomi yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, seperti ketersediaan
infrastruktur jalan, pelabuhan udara penghubung antarwilayah, air bersih, listrik dan
telekomunikasi, rendahnya kualitas SDM serta lemahnya kapasitas masyarakat serta
kelembagaan sosial ekonomi dalam pengelolaan usaha ekonomi, termasuk rendahnya
aakses kepada informasi dan modal, juga merupakan masalah bagi lambatnya derap
perkembangan ekonomi di daerah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil.
Langkah strategis yang perlu dilakukan adalah penyediaan sarana dan prasarana
ekonomi serta membuka keterisolasian wilayah melalui berbagai skim pengalokasian
sumber pembiayaan; peningkatan kualitas SDM terutama melalui penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan, kesehatan, dan perumahan, serta upaya-upaya peningkatan
pelatihan ketrampilan; serta penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, baik
kelembagaan kepemerintahan, kelembagaan ekonomi, maupun kelembagaan masyarakat
adat terpencil.
Upaya membuka keterisolasian fisik dan ekonomi juga didekati melalui upaya
pengembangan sistem jaringan transportasi dan pengelompokan permukiman secara
regional serta mengaitkannya dengan kawasan transmigrasi, pusat-pusat pertumbuhan
wilayah, dan wilayah strategis atau cepat tumbuh.
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BAB IV
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
4.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Penanggulanan Kemiskinan
Penanggulangan kemiskinan adalah upaya penyadaran akan hak dan kewajiban para

pelaku pembangunan sesuai dengan peran dan fungsi. Mengembangkan sifat-sifat
keteladanan dari para pemimpin diberbagai unit pemerintahan, perguruan tinggi, swasta,
LSM dan organisasi masyarakat lainnya. Pengembangan sifat kempemimpinan aparat sebagai
suri tauladan dan sumber kebenaran, dalam proses pemulihan kepercayaan masyarakat.
Mengembangkan pola partisipasi pada seluruh aktivitas aparat, swasta, LSM, Organisasi
Masyarakat perdesaan dan perkotaan.
Adapun kebijakan penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan dengan
program-program pemerintah provinsi Kalimantan Timur untuk memperkuat proses
pemberdayaan masyarakat, serta mengupayakan terjadinya kesinambungan kelembagaan
masyarakat dan penyediaan prasarana dan sarana, pembangunan ekonomi, sosial dengan
membangun komitmen dan tanggung jawab sosial seluruh pelaku dan komponen masyarakat
dalam mewujudkan kemandirian masyarakat di Kalimantan Timur. Untuk itu perlu adanya
visi, misi, tujuan dan sasaran, prinsip-prinsip pelaksanaan serta strategi dan kebijakan.

4.1.1 Visi
Penanggulangan

kemiskinan memerlukan upaya yang sistematis yang bersifat

komprehensif. Hal itu memastikan bahwa upaya tersebut akan mampu menyentuh setiap
elemen masyarakat miskin. Paradigma penanggulangan kemiskinan di Indonesia didasarkan
pada empat prinsip, yaitu : pembangunan yang inklusif, akses masyarakat miskin terhadap
pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, dan memperbaiki serta
mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk yang rentan. Penanggulangan
kemiskinan merupakan salah satu program prioritas nasional. Ditingkat daerah, dalam
mewujudkan cita-cita tersebut Gubernur Kalimantan Timur perode 2019-2023 merumuskan
kebijakan pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur dengan Visi :
“Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat”
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Poin penting dari Visi Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk 5 (lima) tahun
kedepan, yang menjadi tujuan pembangunan daerah Kalimantan Timur, ialah harus memiliki
kemantapan, kemandirian dan daya saing untuk mengatur dan mengelola sumber daya
daerahnya secara otonom untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Lebih rinci
dijabarkan dalam tujuan sebagai berikut :
1. Kalimantan Timur mampu memiliki kemantapan

dalam pemerintahan, hukum dan

pelayanan publik;
2. Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan
ketercukupan kebutuhan dasar;
3. Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya
alamnya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas
dan memiliki daya saing;
BERDAULAT sendiri memiliki arti berbahagia, bertuah menurut kamus besar Bahasa
Indonesia. BERDAULAT dapat memiliki arti berhak, otonom, swapraja, berkuasa menurut
thesaurus on-line. Selain makna/arti yang positif atas kata BERDAULAT, kami artikan pula
untuk menyatakan kondisi/keadaan akhir pembangunan yang digambarkan oleh gabungan
sifat tujuan pembangunan yang meliputi Berdikari, SejahtERa, DAmai, unggUL, dan
kuAT.
Adapun makna yang dimaksud dalam Visi strategi penanggulangan kemiskinan di
Kalimantan Timur adalah diuraikan sebagai berikut :
1. Berdikari adalah, masyarakat yang mampu mengelola potensi yang ada dalam dirinya
atau lingkungannya, sehingga menghasilkan nilai lebih, dan bukan masyarakat yang pasif
atau menggantungkan kehidupannnya dengan mengharap pemberian bantuan dari
pemerintah atau masyarakat lainnya.
2. Sejahtera adalah, masyarakat Kalimantan Timur yang terpenuhi hak-hak sipil dan
politik, dan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya sehingga rakyat dapat menikmati
kehidupan yang lebih bermutu dan maju serta memilliki pilihan yang luas dalam seluruh
kehidupannya.
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3. Damai adalah, masyarakat Kalimantan Timur cinta akan kedamaian yang sejati.
Kedamaian atau kerukunan sejati hanya bisa dicapai kalau semua pihak yang
berkepentingan ada dalam posisi setara dan sama-sama sepakat untuk menyelesaikan
perseteruan atau perbedaan dengan tanpa adanya kekerasan.
4. Unggul adalah, masyarakat Kalimantan Timur mempunyai kemampuan yang dimiliki
baik skill dalam menyelesaikan segala persoalan dengan tepat dan cepat maupun
kemampuan dalam hal berinovasi menciptakan sesuatu yang baru.
5. Kuat adalah, masyarakat Kalimantan Timur merupakan masyarakat multikultural yaitu
yang memiliki perbedaan suku bangsa, bahasa, agama, dan adat-istiadat. Masyarakat
Kalimantan Timur juga memiliki pandangan yang mengakui dan mengagumkan terhadap
perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan.
Program prioritas Gubernur ditetapkan sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil
Gubernur selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan
yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun.
Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut diatas telah dijabarkan kedalam
visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Adapun program unggulan
Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 yaitu :
1.

Pengembangan nilai -nilai keagamaan dan budaya

2.

Pengembangan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase seni budaya Kalimantan Timur

3.

Peningkatan Puskesmas Kecamatan menjadi Puskesmas terakreditasi paripurna.

4.

Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu bertaraf internasional (Boarding School)

5.

Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas untuk percepatan pembangunan perdesaan

6.

Peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/MA

7.

Optimalisasi SMK dan BLK untuk mencetak tenaga kerja handal

8.

Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda dan disabilitas

9.

Peningkatan perlindungan anak

10. Optimalisasi sarana dan prasarana olahraga yang telah terbangun
11. Pemberian penghargaan bagi atlet dan pekerja seni yang berprestasi ditingkat Nasional
dan Internasional
12. Pembinaan bagi usaha kecil dan menengah dengan pola pendampingan
13. Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan potensi daerah
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14. Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa
15. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk keluarga pra sejahtera
16. Memperluas lapangan kerja baru dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal pada sektor
industri hilir migas dan pertambangan
17. Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk
rakyat.
18. Pemberian kemudahan berinvestasi di sektor industri dan pertanian dalam arti luas
19. Pengembangan Sentra Perikanan Laut dan Perikanan Darat
20. Penerapan tata niaga BBM yang mendukung stabilitas ketersediaan BBM di seluruh wilayah
Kaltim
21. Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal
22. Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa
23. Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk Kota Balikpapan, Bontang dan
Samarinda
24. Penanganan banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang
25. Membangun dan meningkatkan kelas jalan Provinsi dan jalan Produksi di Kalimantan
Timur
26. Meningkatkan pengembangan pelabuhan Internasional Kariangau di Teluk Balikpapan
sebagai Pelabuhan Ekspor
27. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan Pulau Balang
28. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis
29. Penerapan regulasi eksploitasi Sumber Daya Alam yang berpihak pada kesejahteraan
masyarakat
30. Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian
banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata
31. Rehabilitasi hutan lindung dan pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan
32. Pengendalian lingkungan dalam rangka penurunan pencemaran tanah, air dan udara
33. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
34. Harmonisasi dan sinkronisasi pemerintah Provinsi dan Kab/Kota terutama dalam urusanurusan strategis
35. Peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)
36. Peningkatan PAD melalui peningkatan hasil usaha daerah
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37. Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan
38. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
4.1.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Gubenur dan Wakil Gubenur Provinsi Kalimantan
Timur 2019 - 2023, ditetapkan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang yaitu:
1.

Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya
saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;

2.

Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang
berkeadilan;

3.

Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;

4.

Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;

5.

Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan
berorientasi pelayanan publik.

Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut:
Misi 1 : Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia
Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang
Disabilitas.
Kalimantan Timur memiliki kekayaan alam yang dapat mendukung kesejahteraan
masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, namun dibutuhkan sumber
daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai. Tidak meratanya
distribusi jumlah dan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur menjadi tantangan
yang perlu dikedepankan, agar semakin meningkatkan daya saing provinsi, baik secara
regional, nasional dan internasional.
Perkembangan global, baik politik maupun teknologi, dapat memberikan dampak
yang nyata dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Kalimantan Timur.
Rendahnya produktivitas menjadi tantangan, yang dapat dijawab melalui peningkatan
kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, dan penerapan pengetahuan dan teknologi yang
lebih efektif dan efisien berdampak rendah terhadap lingkungan hidup.
Arah kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya
saing tinggi melalui pengembangan pendidikan secara merata di Provinsi Kalimantan Timur
baik pendidikan formal di sekolah, pendidikan vokasi, maupun pendidikan informal di luar
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sekolah. Peran serta perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas semakin ditingkatkan,
untuk memberikan keadilan bagi seluruh warga Kalimantan Timur. Sumber daya manusia
yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup akan tetapi diperlukan juga sumber
daya manusia yang berakhlak mulia untuk membentuk identitas dan karakter manusia yang
berkualitas. Pendidikan agama dan integrasi budaya lokal penting untuk dipahami dan
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan pembangunan daerah.
Dengan demikian rencana pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Timur
bersifat komprehensif dengan mempertimbangkan baik aspek jasmani (pangan, sandang, dan
perumahan) maupun aspek rohani (pendidikan karakter, mental dan spiritual) sesuai dengan
potensi sumberdaya yang dimiliki, lingkungan sosial maupun kultural daerah.

Misi 2 : Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan
Yang Berkeadilan
Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sejak beberapa dasawarsa telah
melalui beberapa fase perkembangan ekonomi yang kurang kokoh dan berkualitas. Dalam hal
penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB), perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih
didominasi oleh sektor primer. Peranan sektor primer menunjukkan kecenderungan terus
meningkat, sementara peranan sektor sekunder terus menurun pada kurun yang sama.
Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih mengandalkan produk barang mentah (raw
material) dan belum pada barang olahan (processed product). Sektor pertambangan dan
penggalian serta sektor industri pengolahan memiliki peran dominan dalam perekonomian
Provinsi Kalimantan Timur.
Produktivitas kawasan yang rendah, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan
bercadangan karbon rendah, utamanya untuk kehutanan dan perkebunan, serta belum
optimalnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan
perikanan, menjadi tantangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur.
Belum terbangunnya industri hilir (sekunder-tersier) hasil pertanian dalam arti luas,
menjadikan nilai tambah komoditi Kalimantan Timur belum memberikan hasil yang
optimum. Selain itu, belum adanya terminal- terminal distribusi hasil pertanian dalam arti
luas, dan belum tersedianya sentra industri perikanan, menjadikan Kalimantan Timur
kehilangan potensi pendapatan daerah.
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Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih menjadi persoalan dalam kegiatan
ekonomi Kalimantan Timur. Kesenjangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Timur relatif masih tinggi. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah tidak
selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat karena peningkatan
pembangunan daerah tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk secara
merata. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah
kesempatan, pendidikan, dan berbagai modal lainnya. Salah satu alat ukur yang dapat
digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah rasio Gini. Rasio Gini
Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun 2013-2017 berfluktuasi dan memperlihatkan
kecenderungan stabil pada angka 0,33. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan
penduduk di Provinsi Kalimantan Timur juga relatif masih melebar.
Dalam konteks mewujudkan daya saing ekonomi, tantangan yang dihadapi adalah
membangun keterkaitan antara hulu dan hilir dari komoditas-komoditas unggulan sebagai
basis perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada masa mendatang. Percepatan
transformasi ekonomi menuju keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir
merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian
wilayah Provinsi Kalimantan Timur sehingga perlu adanya perubahan pola pembangunan
jangka menengah dan jangka panjang dalam pengembangan ekonomi wilayah. Selain itu,
upaya mempersiapkan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang antara
ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam terbarukan
secara sistematis dibutuhkan upaya keras yang terintegrasi mewujudkan ketahanan pangan,
pengembangan komoditas agroindustri unggulan dan andalan yang strategis, serta
mengoptimalkan produksi perikanan dan kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.
Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan strategi besar pembangunan dengan fokus pada
struktur ekonomi berbasis sekunder dan tersier. Di masa mendatang, Provinsi Kalimantan
Timur mendorong lahirnya industri hilir agar hasil eksploitasi sumber daya alam yang
diproduksi di Provinsi Kalimantan Timur tidak diekspor dalam bentuk mentah namun sudah
dalam bentuk produk olahan baik berupa barang setengah jadi maupun barang jadi dengan
memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal.
Hal yang ingin dicapai dalam konteks ekonomi yang berkerakyatan dalam misi
kedua adalah terciptanya sistem ekonomi partisipatif yang meningkatkan kapasitas dan
pemberdayaan masyarakat serta memberikan akses sebesar- besarnya secara adil dan merata
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bagi seluruh lapisan masyarakat baik dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi.
Upaya bantuan modal usaha, pendampingan teknis dan manajerial, serta bantuan pemasaran
pada usaha kecil dan menengah akan semakin ditingkatkan. Ekonomi kerakyatan
dikembangkan sebagai upaya dan strategi untuk lebih mengedepankan masyarakat dalam
membangun

kesejahteraannya,

serta

memperkuat

BUMDES

sebagai

penggerak

perekonomian pedesaan. Pembangunan dan pengembangan ekonomi harus berakar pada
ekonomi kerakyatan namun tetap mengacu pada pertumbuhan, pemerataan, stabilitas, dan
peningkatan sumber daya manusia dengan cara mempercepat proses perubahan dari
masyarakat yang masih berfikir dan berperilaku tradisional ke masyarakat modern; dari
sistem ekonomi subsistem ke ekonomi pasar; dan dari masyarakat yang tergantung ke
masyarakat yang mandiri. Penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan dilakukan
melalui berbagai skema yang dimungkinkan di dalam peraturan perundang-undangan,
termasuk dalam menguatkan kemitraan antara perusahaan dengan kelompok ekonomi
masyarakat.
Peningkatan kesejahteraan rakyat tak lagi bertumpu pada dominasi pemerintah
pusat, modal asing, dan perusahaan konglomerasi, melainkan pada kekuatan pemerintah
daerah, persaingan yang berkeadilan, kepastian berusaha, dukungan permodalan dan
teknologi, usaha pertanian rakyat, serta peran BUMDES dan koperasi sejati yang diharapkan
mampu berperan sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat. Strategi pembangunan yang
memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi dalam melaksanakan demokrasi
ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan dibawah kepemimpinan
dan kepemilikan anggota masyarakat.
Misi 3 : Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan
Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan
pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauh mana komitmen dan usaha pemerintah suatu
daerah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur secara merata. Kualitas infrastruktur yang
belum memadai menjadi problem daya saing di Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan
infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas
yang merupakan kunci perkembangan suatu wilayah, dan menjadi salah satu faktor penting
penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan infrastrukur yang berkualitas
akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya
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saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan
antar daerah.
Misi ini diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna
mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan
tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung
lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan
strategis. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan jalan dengan kapasitas di atas 10 Ton pada
jalan provinsi dan jalan produksi lainnya dalam rangka menghubungkan sentra-sentra
produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi menuju pusat pemasaran outlet. Penyediaan
transportasi udara dan laut yang handal serta representatif untuk meningkatkan arus barang
dan jasa dari dan ke Provinsi Kalimantan Timur, sebagai upaya pembukaan keterisolasian
wilayah dengan dikembangkannya sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan
jalan dan jembatan, pembangunan dermaga, pembangunan bandar udara serta penyediaan
sarana dan prasarana telekomunikasi. Disamping itu pemenuhan kecukupan layanan air
minum, air baku untuk jaringan irigasi dan kawasan industri serta infrastruktur pertanian
melalui peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan
berkelanjutan, penyediaan perumahan sederhana, layak huni dan sehat diarahkan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam konteks energi terbarukan, misi ini tidak terlepas dari konsep pembangunan
ekonomi hijau. Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan strategi besar mewujudkan
ketahanan energy melalui pengembangan sumber Energy Baru Terbarukan (EBT).
Misi 4 : Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan
Tranformasi ekonomi berbasis unrenewable resources ke renewable resources harus
dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial
dalam perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau. Diharapkan transformasi
pembangunan menuju ekonomi hijau atau ekonomi yang rendah karbon akan mewujudkan
kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial serta mengurangi resiko
lingkungan dan kerusakan ekologi.
Sebagai upaya untuk mendukung ekonomi hijau, maka komitmen terhadap
perbaikan lingkungan, rasionalisasi dan harmonisasi penataan ruang (RTRW) untuk
memberikan jaminan terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi dan ekosistem menjadi
hal yang perlu diperhatikan. Kualitas lingkungan menjadi salah satu upaya balancing
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terhadap pembangunan ekonomi agar berdimensi “berkelanjutan”. Fenomena iklim saat ini
tidak bisa terprediksi sehingga adaptasi terhadap perubahan iklim mutlak dilakukan,
khususnya yang terkait dengan strategi pembangunan sektor kesehatan, pertanian,
permukiman, dan tata ruang. Dalam rangka mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan
sehat, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mulai menumbuhkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Masyarakat juga harus terlibat langsung
dalam upaya menjaga dan merawat lingkungan di masa perubahan iklim yang tidak menentu
ini.
Upaya lain yang dilakukan adalah meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam
mengantisipasi risiko bencana, agar dapat memiliki kesiapsiagaan, sarana- prasarana
pencegahan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana, serta memastikan pemulihan
pasca bencana yang lebih baik, yang keseluruhnya diintegrasikan dalam perencanaan
keruangan (RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota dan Rencana Rinci Tata Ruang
kawasan hingga tingkat Desa), Rencana Pembangunan (RPJMD Provinsi, RPJMD
Kabupaten/Kota, dan RPJM Desa), serta sektor-sektor lainnya, seperti infrastruktur,
pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
Misi 5 : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih,
Profesional Dan Berorientasi Pelayanan Publik.
Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, profesional dan
berorientasi pelayanan publik sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar good
governance. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau
kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi
birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari
reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik,
bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu
menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam
menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam
menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan
akuntabilitas publik.
Reformasi Birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat,
peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Setidaknya ada Sembilan parameter keberhasilan
reformasi birokrasi, yaitu; 1) Tidak ada korupsi; 2) Tidak ada pelanggaran hokum; 3) APBD
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baik; 4) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik; 5) Perijinan cepat dan
mudah serta tidak ada overlap; 6) Komunikasi dengan publik berjalan baik; 7) Penggunaan
waktu efektif dan produktif; 8) Adanya reward dan punishment terhadap kinerja aparat
pemerintah; dan 9) Hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan
masyarakat.
Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah provinsi melakukan harmonisasi
dengan pemerintahan kabupaten/kota, pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan
kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan
pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan
kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah. Upaya untuk mengawal pencapaian tata
kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui
keterbukaan layanan informasi publik dan menguatkan akuntabilitas serta kecepatan layanan
perijinan, sehingga tingkat kepuasan masyarakat dapat semakin meningkat.
4.1.3 Tujuan
Tujuan dari Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
adalah untuk menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang berorientasi Sustainable
Development Goals (SDGs) dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan
kemandirian masyarakat Kalimantan Timur, secara partisipatif,

demoktatis,

transparan,

akuntabel dan berbasis kebutuhan masyarakat.
4.1.4 Sasaran
Sasaran yang akan dilaksanakan dalam strategi dan kebijakan penanggulangan
kemiskinan adalah fokus kepada individu/orang dengan melalui data indentifikasi masyarakat
miskin sebagai sasaran penerima manfaat program, dengan kriteria pendataan by name dan
by address, guna menghindari kesalahan dalam penerimaan program yang sudah ditetapkan
sebagai lokasi kegiatan di perdesaan dan perkotaan.
Sasaran secara program penanggulangan kemiskinan adalah menurunnya jumlah
penduduk miskin dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap antara
lain:
a.

Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi 5,7 %
di tahun 2023.
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b.

Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau.

c.

Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang berkualitas.

d.

Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas dan merata.

e.

Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha.

f.

Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat.

g.

Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin.

h.

Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam dan
terjaganya kualitas lingkungan hidup.

i.

Terjaminnya dan terlindunginya hak perorangan dan hak kelompok/komunal atas tanah.

j.

Terjaminnya rasa aman dari tindak kekerasan

k.

Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pembangunan daerah.

4.1.5 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan.
Strategi penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan sesuai program-program
pemerintah provinsi Kalimantan Timur dengan penekanan terhadap prinsip-prinsip Berdaulat
sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Timur, yaitu:
a. Kalimantan Timur memiliki KEMANTAPAN dalam pemerintahan, hukum dan
pelayanan publik;
b. Kalimantan Timur mampu mewujudkan KEMANDIRIAN dalam ekonomi kerakyatan
dan ketercukupan kebutuhan dasar;
c. Kalimantan Timur mampu mewujudkan KEMANDIRIAN dalam pengelolaan sumber
daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
d. Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter,
berkualitas dan memiliki DAYA SAING.
Selain itu strategi penanggulangan kemiskinan harus :
a.

Bertumpu

pada

Pembangunan

Manusia.

Setiap

kegiatan

diarahkan

untuk

meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
b.

Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam
menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.

c.

Desentralisasi.

Kewenangan

pengelolaan

kegiatan

pembangunan

sektoral

dan

kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan
kapasitasnya.
d.

Berorientasi

pada

Masyarakat

Miskin.

Semua

kegiatan

yang
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mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok
masyarakat yang kurang beruntung.
e.

Partisipasi / Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses
pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong

menjalankan

pembangunan.
f.

Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan
dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat
kegiatan pembangunan tersebut.

g.

Demokratis.

Setiap

pengambilan

keputusan

pembangunan

dilakukan

secara

musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat
miskin.
h.

Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadaiterhadap
segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan
dapat
dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung - gugatkan, baik secara moral, teknis,
legal maupun administratif.

i.

Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan
untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat

bagi sebanyak-

banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya
yang terbatas.
j.

Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan

kemiskinan

didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam
penanggulangan kemiskinan.
k.

Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan
peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa
depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

4.1.6 Strategi dan Kebijakan
Strategi dan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan provinsi Kalimantan Timur
didasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Program Pembangunan Yang Berkeadilan dan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
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Desentralisasi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum, dan akuntabelitas
pemerintah. Dalam kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan, peran pemerintah daerah
menjadi sangat penting dalam mensinergikan berbagai pihak.
Sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan
semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance), kebutuhan akan panduan atau referensi bagi pengelolaan pembangunan yang
berpihak kepada masyarakat miskin semakin besar.
Strategi dalam penanggulangan kemiskinan adalah Untuk penyadaran akan hak dan
kewajiban para pelaku pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya. Kebijakan yang
diambil adalah kebijakan tiga jalur pembangunan yang akan dikolaborasikan dengan pihak
terkait antara lain pro-growth, pro-job, dan pro-poor, dengan harapan dapat mendukung
inisiatif daerah untuk penciptaan peluang kesempatan kerja dan

berusaha,

peningkatan pendapatan masyarakat miskin, peningkatan sarana dan prasarana sosial
ekonomi dan peningkatan bantuan perlindungan sosial,

perlu

membutuhkan perhatian

khusus untuk pemahaman para Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan harapan pelaksanaannya benar-benar dapat
mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kalimantan Timur.
Sejalan dengan strategi dan kebijakan itu pelayanan oleh pemerintah daerah harus
ditingkatkan. Disisi perencanaan yang bersifat partisipatif, penyusunan rencana yang lebih
mengutamakan dan menampung aspirasi masyarakat sangat diperlukan. Demikian pula
penyusunan alokasi anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lebih
berpihak kepada masyarakat yang kurang beruntung terus di lakukan. Untuk itu pemerintah
daerah juga harus mendukung APBD yang berpihak pada masyarakat miskin yaitu anggaran
berbasis kinerja yang secara jelas dan transparan memberi perhatian lebih bagi target lokasi
dan penerima manfaat bagi yang miskin, melebihi proporsi jumlah penduduk miskin dalam
masyarakat luas, sehingga dapat mengatasi akar masalah kemiskinan dan berdampak
terhadap pengurangan kemiskinan dengan melibatkan masyarakat miskin termasuk wanita
dalam proses penyusunannya. Dengan demikian dalam penyusunan APBD yang berpihak
dengan masyarakat miskin didasarkan pada prinsip-prinsip sesaran program/kegiatan sebagai
berikut :
a).

Jelas dan Transparan,
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b).

Partisipasi Masyarakat miskin dan perempuan,

c).

Target/sasaran Program/Kegiatan terindentifikasikan dengan jelas, dan

d).

Ukuran kinerja dengan jelas.

4.2

Mekanisme pelaksanaan, Penganggaran dan Prograam

4.2.1 Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang direkomendasikan untuk dilaksanakan dan dapat
dikembangkan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing
perdesaan antara lain :
a)

Penciptaan peluang kesempatan kerja dan berusaha
 Pengembangan usaha non pertanian (seperti jasa, pengolahan hasil pertanian,
industri dsb) yang berpeluang meningkatkan pendapatan masyarakat;
 Pengembangan agrobisnis unggulan dan desa industri melalui bantuan usaha
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan;
 Pengembangan usaha hasil hutan non kayu (tanaman obat-obatan/ herbal, gaharu,
sarang burung dsb).

b) Peningkatan pendapatan masyarakat miskin
 Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan;
 Bantuan Permodalan UMKM dan kelompok usaha masyarakat miskin perdesaan;
 Pendidikan dan latihan manajemen usaha masyarakat perdesaan;
 Bimbingan manajemen usaha bagi kelompok usaha perempuan.
c)

Peningkatan sarana dan prasarana sosial ekonomi
 Pengembangan perumahan melalui stimulan rumah layak huni;
 Penyediaan instalasi pengolahan air minum layak dan jaringan distribusi;
 Penyediaan listrik perdesaan;
 Pembangunan jalan dan jembatan serta dermaga yang menghubungkan antar desa;
 Pembangunan pasar desa, posyandu dan fasilitas social lainnya.

d) Peningkatan bantuan perlindungan sosial
 Meningkatkan program upaya kesehatan masyarakat melalui jaminan pemeliharaan
kesehatan masyarakat miskin;
 Memberikan beasiswa bagi siswa miskin dan anak usia sekolah melalui program
“KALTIM TUNTAS”;
 Meningkatkan komitmen melalui peran CSR
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BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN RENCANA AKSI
Rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur untuk merealisasikan rencana yang ada pada dokumen Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Kalimantan Timur. Rencana aksi
direalisasikan dalam upaya mewujudkan penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hak hak
dasar pada masyarakat miskin.
Rencana aksi disusun agar strategi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara
terpadu, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan
berbagai pihak, dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan.
5.1.

Prasyarat Pelaksanaan Rencana Aksi
Rencana aksi penanggulangan kemiskinan akan dapat terlaksana apabila prasyarat

berikut ini terpenuhi, yaitu:
1) Komitmen dan keinginan yang kuat dari pemerintah baik Provinsi Kalimantan Timur
maupun Kota/Kabupaten , Dewan Perwakilan Rakyat, pelaku usaha dan berbagai pihak
untuk melaksanakan

secara konsisten peraturan dan perundang-undangan yang

mengatur tentang penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar, dan
membatalkan peraturan dan perundang-undangan yang bertentangan dengan pemenuhan
hak-hak dasar.
2) Komitmen dan keinginan yang kuat dari pemerintah baik Provinsi Kalimantan Timur
maupun Kota/Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat, dan berbagai pihak untuk
mengelola anggaran negara dan anggaran daerah secara terbuka, bertanggungjawab,
efisien dan efektif.
3) Komitmen dan keinginan yang kuat dari pemerintah baik Provinsi Kalimantan Timur
maupun Kota/ Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat, pelaku usaha, Lembaga Swadaya
Masyarakat, dan berbagai pihak untuk mengembangkan dan memantapkan lembaga
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dan organisasi masyarakat setempat sebagai wadah partisipasi dalam perumusan
kebijakan publik.
4) Komitmen dan keinginan yang kuat dari pemerintah baik Provinsi Kalimantan Timur
maupun Kota/Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat, pelaku usaha dan berbagai pihak
untuk menghapuskan berbagai bentuk penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme,
pungutan liar, penggusuran paksa tanpa kompensasi dan tindak kekerasan yang
merugikan masyarakat miskin.
5) Komitmen dan keinginan yang kuat dari pemerintah dan lembaga internasional untuk
mengelola dan memanfaatkan berbagai utang dan hibah secara terbuka, terpadu,
bertanggungjawab, efisisen dan efektif.
5.2.

Kelembagaan Rencana Aksi
Penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan hak-hak dasar memerlukan

pemihakan dari organisasi dan lembaga pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan,
kabupaten, Provinsi sampai tingkat pusat, maka perlu ada lembaga yang dapat mendukung
terlaksananya rencana aksi.
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur,
yang selanjutnya disebut TKPKD Provinsi Kalimantan Timur, adalah wadah koordinasi lintas
sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi
Kalimantan Timur.
Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 42. tahun 2010 berisi
tentang Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), TKPK Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Permendagri No.42 tahun 2010 mempunyai
tugas:
a.

Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi; dan

b.

Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi, pada tugas
melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi maka TKPKD Provinsi
menyelenggarakan fungsi:
1. Mengkoordinasi penyusunan SPKD Provinsi sebagai dasar implementasi RPJMD
Provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan;
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2. Mengkoordinasi forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan
kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
3. Mengkoordinasi forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan
kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
4. Mengkoordinasi forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan
kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
5. Mengevaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang
penanggulangan kemiskinan.
Pada tugas mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi maka
TKPKD Provinsi melaksanakan fungsi:
a. Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan
program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan
pembangunan daerah;
b. Pengendalian

pemantauan

pelaksanaan

kelompok

program

penanggulangan

kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana
dan kendala yang dihadapi;
c. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanan program dan atau kegiatan program
penanggulangan kemiskinan secara periodik;
d. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan
kemiskinan;
e. Pengendalian

penanganan

pengaduan

masyarakat

bidang

penanggulangan

kemiskinan; dan
f. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan
kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Provinsi dibentuk Sekretariat TKPK
Provinsi, Sekretariat TKPK Provinsi mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi
teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Provinsi, Sekretariat TKPK Provinsi
berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
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5.3. Jaringan Kerja Pelaksanaan Rencana Aksi
Upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat diselesaikan secara sektoral, diperlukan
kerjasama di semua level pemerintahan, swasta dan organisasi masyarakat. Adapun peran
dari masing masing jaringan kerja adalah sebagai berikut:
5.3.1.1 Jaringan Pemerintah Pusat
Sebagai bagian dari jaringan kerja rencana aksi penanggulangan kemiskinan, maka
diharapkan pemerintah Pusat mengkaji kembali berbagai peraturan yang menghambat
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, menetapkan peraturan perundang undangan
yang melindungi hak-hak dasar, melaksanakan penegakan hukum. Untuk mendukung
kelancaran penanggulangan kemiskinan di daerah, maka Pemerintah Pusat diharapkan
melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Bersama dengan DPR, meningkatkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk
pemenuhan hak-hak dasar.
2) Melakukan kampanye dan desiminasi kebijakan penanggulangan kemiskinan termasuk
dengan menyiapkan data dan informasi yang relevan dan lengkap dan mudah dijangkau
oleh masyarakat dan media massa.
3) Menerbitkan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
4) Melakukan supervisi, monitoring dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program
penanggulangan kemiskinan.
5) Melakukan evaluasi, penilaian dan pemeringkat terhadap kinerja kementrian/lembaga
dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan
kemiskinan.
6) Mengembangkan sistem penghargaan bagi pemerintah daerah yang berhasil mengatasi
masalah kemiskinan.
7) Memfasilitasi pemerintah daerah dalam perumusan Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah.
8) Memfasilitasi pemerintah daerah dalam pengembangan mekanisme perencanaan dan
penganggaran yang partisipatif.
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9) Revitalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dimana TKPKD
sebagai forum lintas pelaku dalam perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi
kebijakan penanggulangan kemiskinan.
10) Mendorong dan mendukung pelembagaan partisipasi publik melalui Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai forum lintas pelaku.
11) Mendorong terbentuknya unit pengaduan masalah untuk mengatasi secara cepat kasus
yang dialami oleh masyarakat miskin dan kelompok rentan.
12) Memfasilitasi tukar pengalaman antar daerah dalam reformasi tata pemerintahan dan
dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
13) Mengembangkan dialog dan jejaring sebagai pembelajaran bagi pemerintah daerah
melalui pengembangan e-government, penyebaran lewat website, dan peran asosiasi.
5.3.2 Jaringan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Pemerintah Provinsi mempunyai peran dalam penanggulangan kemiskinan dengan
menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pemenuhan hak-hak dasar masyarakat
miskin, meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan dasar sesuai standar minimal yang telah
ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan mendorong kemitraan dalam
penanggulangan kemiskinan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah Provinsi
adalah sebagai berikut:
1) Bersama pemerintah Kabupaten dan Kota menetapkan prioritas dan target pencapaian
penanggulangan kemiskinan di daerahnya.
2) Melakukan supervisi dan pemantauan tentang pencapaian dan pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan.
3) Merumuskan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi yang
menjadi bagian integral dari Rencana Pembangunan Menengah Provinsi.
4) Meningkatkan pemanfaatan data kuantitatif dan kualititatif sebagai acuan dalam
diagnosa kemiskinan dan perumusan kebijakan, tujuan dan sasaran yang lebih jelas dan
terukur dengan memperhatikan kondisi lokal dan komitmen internasional.
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5) Revitalisasi peran dan fungsi Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Provinsi
sebagai forum koordinasi, mediasi dan konsultasi berbagai pihak dalam perumusan
kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
6) Menyiapkan laporan enam bulanan dan tahunan tentang pencapaian dan pelaksanaan
program penanggulangan kemiskinan.
7) Melakukan desiminasi dan kampanye target pencapaian program penanggulangan
kemiskinan sehingga mudah diakses oleh masyarakat dan media massa.
8) Meningkatkan kapasitas pemerintah Kota dan Kabupaten dalam pengembangan data
dasar dan informasi.
9) Mendorong dan mendukung pelembagaan partisipasi warga dan kelompok miskin dalam
pengambilan keputusan.
10) Mendorong terbentuknya unit-unit pengaduan dan mediasi masalah guna mengatasi
secara cepat kasus yang dialami oleh masyarakat yang miskin dan rentan.
11) Mengembangkan dialog dan jejaring sebagai pembelajaran melalui pengembangan egovernment, penyebaran lewat website, dan peran asosiasi.
5.3.3 Jaringan Pemerintah Kabupaten dan Kota
Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai peran langsung dalam pemenuhan hak-hak
dasar masyarakat miskin melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang menghargai dan
melindungi hak-hak masyarakat miskin; meningkatkan pelayanan publik yang murah, cepat
dan bermutu; melakukan fasilitasi dan mediasi; mendorong pelaku pembangunan lain untuk
menjadi pelaku aktif dalam penanggulangan kemiskinan. Langkah-langkah yang perlu
dilakukan pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
1) Melakukan pembaharuan tata pemerintahan dan reformasi birokrasi di daerah.
2) Bersama DPRD memprioritaskan anggaran dan sumberdaya guna mencapai tujuan dan
sasaran penanggulangan kemiskinan.
3) Menciptakan lingkungan yang mendukung melalui penetapan peraturan daerah tentang
penanggulangan kemiskinan.
4) Merumuskan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang menjadi bagian
integral dari Rencana Pembangunan Menengah Daerah.
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Meningkatkan pemanfaatan data kuantitatif dan kualititatif sebagai acuan dalam
diagnosa kemiskinan dan perumusan kebijakan, tujuan dan sasaran yang lebih jelas dan
terukur dengan memperhatikan kondisi lokal dan komitmen internasional.
5) Revitalisasi peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
sebagai forum koordinasi, mediasi dan konsultasi berbagai pihak dalam perumusan
kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
6) Melakukan survei tiga bulanan, survei enam bulanan dan survei tahunan tentang jumlah
dan mutu pelayanan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dasar seperti layanan
kesehatan, pendidikan, perumahan dan sanitasi, air bersih dan sebagainya.
7) Melakukan sosialisasi, diseminasi dan kampanye tentang tujuan dan sasaran
penanggulangan kemiskinan.
8) Mendorong terbentuknya unit-unit pengaduan masalah guna mengatasi secara cepat
setiap kasus yang dialami oleh masyarakat miskin.
9) Mengembangkan indikator kinerja dan sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu
sebagai dasar pengkajian terhadap pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan.
10) Meningkatkan kemampuan dalam mobilisasi sumberdaya, membangun solidaritas dan
jaringan, menyiapkan kerangka hukum dan memperbaiki pelayanan umum yang baik dan
terjangkau bagi masyarakat.
11) Memasukkan pemecahan masalah kemiskinan sebagai dasar penilaian laporan
pertanggung jawaban pimpinan daerah.
12) Mengembangkan mekanisme dan fungsi koordinasi baik di Sekretariat Daerah dan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
13) Mengembangkan dialog dan jejaring sebagai pembelajaran melalui pengembangan egovernment, penyebaran lewat website, dan peran asosiasi.
5.3.4 Jaringan Pelaku Usaha dan Perbankan
Pelaku usaha merupakan pihak yang langsung dalam kegiatan investasi, produksi,
distribusi barang dan jasa yang memberikan dampak pada masyarakat miskin. Pelaku usaha
swasta dapat berperan dalam penyediaan modal dan teknologi, penciptaan lapangan kerja,
penerimaan pajak dan pengembangan fasilitas.
==========================================================
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Kalimantan Timur

V-89

Pemerintah Provinsi Kaltim

2019
“Berani Untuk Kaltim Berdaulat”

Pada pelaku usaha di Kalimantan Timur meliputi Industri besar, sedang, industri kecil dan
kerajinan rumah tangga .
Volume ekonomi sektor industri pengolahan mengalami perkembangan, dengan
sumbangan terbesar dari subsektor industri makanan, minuman dan tembakau. Sedangkan
sektor perdagangan, hotel dan restoran apabila dirinci per subsektornya, terbesar disumbang
oleh subsektor perdagangan, disusul subsektor hotel, dan restoran. Sektor industri pengolahan
dan subsektor perdagangan selalu menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan volume
ekonomi Kalimantan Timur.
Tetapi kadang di jumpai juga pelaku usaha besar mengabaikan inisiatif usaha
masyarakat, dalam pengembangan usaha kadang menimbulkan dampak negatif seperti
kerusakan hutan dan lahan, pencemaran air, udara, tanah, dan sungai. Oleh sebab itu,
langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha dalam ikut serta pada
penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut :
1) Menyediakan akses lapangan kerja dan usaha pada masyarakat miskin melalui kemitraan
usaha. Memperkuat usaha mikro melalui dana perbankan, bantuan teknis dan
pendampingan usaha mikro. Untuk memperkuat usaha mikro melalui dana perbankan,
maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan kemudahan bagi Usaha kecil
Mikro di Kalimantan Timur yang belum bankable, melalui Bankatimtara Kalimantan
Timur dan di level Kabupaten/Kota sudah terdapat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang
dapat diakses oleh para usaha mikro tersebut untuk mendapatkan kredit.
2) Memastikan produksi yang ramah lingkungan atau tidak merusak lingkungan hidup.
3) Memastikan produksi yang tidak membahayakan konsumen.
4) Mememastikan tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dalam perekrutan pegawai dan
pengembangan usaha.
5) Meningkatkan

pertanggungjawaban

sosial

dalam

berbagai

bentuk

(beasiswa,

pengembangan masyarakat, dukungan kepada lembaga pendidikan dan penelitian).
6) Menggalang dana untuk disalurkan kepada perorangan dan kelompok masyarakat yang
sangat membutuhkan.
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5.3.5 Jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Profesi dan
Perguruan Tinggi
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Profesi dan Perguruan Tinggi
mempunyai peran penting dalam melakukan advokasi, pendampingan dan kontrol sosial
terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Langkah-langkah
yang perlu dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi dan Perguruan
Tinggi adalah sebagai berikut:
1) Melakukan pendampingan bagi kelompok miskin, kaum perempuan, anak-anak, kelompok
marjinal lainnya yang seringkali tidak terwakili atau tidak cukup memiliki sumberdaya
untuk memperjuangkan hak-hak dan kebutuhan mereka.
2) Melakukan advokasi bagi masyarakat miskin dalam negosiasi langsung dengan para
pengambil keputusan dan bantuan perlindungan hukum.
3) Melakukan fasilitasi dan asistensi kepada masyarakat miskin agar mereka dapat
memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak.
4) Melakukan kontrol sosial terhadap kinerja dan mutu layanan dasar yang dilakukan oleh
pemerintah dan pelaku usaha.
5) Mendorong keterbukaan pemerintah dalam pengambilan keputusan

yang menyangkut

pengelolaan anggaran.
6) Memantau, mengawasi dan melakukan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan kebijakan dan
program Pemerintah.
7) Bersama dengan Pemerintah, mengembangkan dan mendorong pelembagaan forum warga
dan forum lintas pelaku sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan
publik.

5.3.6 Jaringan Organisasi Masyarakat dan Organisasi Keagamaan
Rencana aksi penanggulangan kemiskinan akan memiliki dampak luas dan
berkelanjutan apabila didukung dan melibatkan partisipasi aktif dari organisasi masyarakat
dan organisasi keagamaan. Organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan memiliki peran
penting dalam melakukan advokasi, pendampingan dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan
==========================================================
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Kalimantan Timur

V-91

Pemerintah Provinsi Kaltim

2019
“Berani Untuk Kaltim Berdaulat”

kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Langkah-langkah yang perlu
dilakukan oleh Organisasi Masyarakat dan Organisasi Keagamaan adalah sebagai berikut:
1) Mendorong pengembangan nilai-nilai moral tentang persamaan dan tanpa diskrminasi
sebagai prinsip utama hak-hak dasar masyarakat.
2) Mendorong keterbukaan pemerintah dalam pengambilan keputusan yang menyangkut
hak-hak dasar masyarakat miskin.
3) Melakukan diseminasi, sosialisasi dan kampanye mengenai tujuan dan sasaran
penanggulangan kemiskinan.
4) Bersama dengan pemerintah, mengembangkan dan mendorong pelembagaan forum
warga dan forum lintas pelaku sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perumusan
kebijakan publik.
5) Melakukan advokasi bagi masyarakat miskin dalam negosiasi langsung dengan para
pengambil keputusan dan bantuan perlindungan hukum.
6) Melakukan kontrol sosial terhadap kinerja dan mutu layanan dasar bagi masyarakat
miskin yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha swasta.
7) Mengembangkan pemahaman sosial yang mendukung perlindungan hak dasar
masyarakat miskin.
8) Menyuarakan dan memperkuat pembelaan bagi kelompok miskin, kaum perempuan,
anak-anak, dan kelompok marjinal lainnya untuk memperjuangkan hak-hak dasar dan
kebutuhan mereka.
9) Melakukan fasilitasi dan asistensi kepada masyarakat miskin untuk memperoleh
pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak.
10) Memantau, mengawasi dan melakukan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan kebijakan
dan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah.
5.4.

Antisipasi Terhadap Hambatan Rencana Aksi
Pada upaya pelaksanaan rencana aksi, Provinsi Kalimantan Timur perlu untuk

melakukan antisipasi terhadap hambatan yang mungkin terjadi, karena rencana aksi pada
upaya penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hak hak dasar adalah kejadian yang baru di
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llingkungan pemerintahan dan masyarakat umum, tentu masih banyak orang di
lingkungan pemerintahan yang belum lancar melaksanakan.
5.4.1 Hambatan Sumber Daya Manusia
Keterbatasan sumberdaya manusia (aparat dan masyarakat) baik di Pusat maupun
Daerah sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan rencana aksi penanggulangan
kemiskinan dengan pendekatan hak-hak dasar.
Hambatan sumber daya manusia pada rencana aksi penanggulangan kemiskinan
lainnya adalah pragmatisme Pemda. Birokrasi Pemda kebanyakan masih alergi dengan
masyarakat sipil yang kritis. Tidak mengherankan bila sedikit TKPKD yang melibatkan
masyarakat sipil atau LSM kritis. Di samping itu, Pemda juga lebih banyak menggunakan
jasa konsultan untuk penyusunan atau mengkaji SPKD, dengan alasan bahwa proyek tersebut
biayanya terbatas bila banyak melibatkan kelompok masyarakat. Hal ini karena kultur
birokrasi adalah SK sebagai dasar pembiayaan
Hambatan juga terdapat pada anggota tim TKPKD, sampai sekarang masih banyak
anggota Tim TKPKD yang belum melaksanakan tugas secara optimal. Kalau juga sudah
terdapat anggota tim TKPKD maka anggota tim masih belum memahami Tugas dan
fungsinya. Upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang perlu ditempuh untuk
mengatasi hambatan tersebut antara melalui:
1)

Peningkatan pemahaman terhadap pendekatan hak-hak dasar,

2)

Pemilihan pelaksana yang memiliki kemampuan melaksanakan keputusan secara
cermat, akurat dan terbuka,

3)

Pelatihan dan pendampingan untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku, serta
meningkatkan keterampilan.

4)

Penguatan kepada TKPKD

5.4.2 Hambatan Perubahan Kebijakan
Tuntutan reformasi yang memunculkan sistem pemerintah daerah sesuai UndangUndang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah menimbulkan
berbagai perbedaan persepsi dan friksi pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada
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Kabupaten/Kota yang kurang mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi, tentu akan
menjadi kendala bagi keberlangsungan rencana aksi SPKD Provinsi Kalimantan Timur.
Pergantian pimpinan daerah Kota/Kabupaten seringkali diikuti dengan perubahan
kebijakan. Kebijakan yang baru biasanya tidak sejalan dengan kebijakan terdahulu, sehingga
sangat mempengaruhi keberlanjutan rencana aksi, Oleh sebab itu, perlu ada upaya penguatan
komitmen dan keinginan dari aparat pemerintah daerah yang didukung seluruh pelaku
(stakeholder) untuk secara konsisten mengacu pada strategi penanggulangan kemiskinan
yang telah disepakati.
Upaya lain dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan rencana aksi adalah
mengusahakan secara berkesinambungan pemberian pemahaman bagi siapapun yang
berkuasa untuk melanjutkan dan melaksanakan strategi penanggulangan kemiskinan.
Dari segi kebijakan pembangunan, berbagai perubahanpun terjadi sedemikian cepat,
termasuk kebijakan dalam pola penanggulangan kemiskinan, hal ini memerlukan koordinasi
dan sinkronisasi yang terus menerus yang di prakarsai oleh Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalimantan Timur.
Upaya antisipasi agar rencana aksi dapat berjalan secara berkelanjutan, maka perlu
dilaksanakan:
1.

Penguatan Peran dan Fungsi Pokja TKPK

2.

Pelembagaan mekanisme integrasi perencanaan.

3.

Keterlibatan masyarakat miskin pada proses penyusunan kebijakan atau pengambilan
keputusan secara konsisten.

4.
5.5.

Melaksanakan Review Kebijakan secara berkala.
Penganggaran Rencana Aksi
Rencana aksi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui kebijakan program

dan kebijakan anggaran yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur dan Rencana Kerja Dinas.
Keberhasilan dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin ditentukan oleh
pengelolaan anggaran daerah yang menyangkut prinsip penganggaran, reorientasi
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p
pengelolaan anggaran Provinsi Kalimantan Timur dan pengarusutamaan kebijakan dan
program.
5.5.1 Prinsip Pengelolaan Penganggaran
Secara umum prinsip pokok pengelolaan anggaran harus memenuhi kaidah: responsif,
partisipatif, transparan, rasional, kemadirian, kemitraan, adil, dan akuntabel. Konsekuensi
dari prinsip pokok pengelolaan anggaran maka semua aspek yang terkait dengan proses
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran harus melibatkan masyarakat (publik).
Penerapan prinsip Pokok pengelolaan anggaran harus pula menggunakan prinsip
keadilan anggaran yang biasa disebut 4E (Efisien, Efektif, Ekonomi, dan Equity), serta dalam
pelaksanaannya berbasiskan pada ukuran kinerja.
Dalam arti setiap program, proyek, dan kegiatan harus mempunyai indikator capaian
yang jelas dan terukur, untuk lebih jelas, maka prinsip prinsip pengelolaan anggaran di
jelaskan satu persatu sebagai berikut:
1. Responsif; Anggaran yang direncanakan oleh Pemerintah adalah sesuai dengan aspirasi
dan permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin.
2. Partisipatif; Perencanaan anggaran dilakukan melalui konsultasi publik dengan membuka
peluang seluas-luasnya bagi masyarakat miskin untuk terlibat dalam pengambilan
keputusan.
3. Transparan; Penyusunan anggaran penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terbuka
melalui berbagai saluran media, baik media cetak maupun media elektronik.
4. Rasional; Pengganggaran penanggulangan kemiskinan dirumuskan secara cermat, jelas
dan terukur yang didasarkan data dan informasi yang lengkap dan akurat.
5. Kemandirian; Pelaksanaan rencana aksi penanggulangan kemiskinan didukung
sepenuhnya dari sumber dana dalam negeri sehingga tidak menciptakan ketergantungan
dan ketidakpastian.
6. Kemitraan;

Pelaksanaan

rencana

aksi

penanggulangan

kemiskinan

dilakukan

bekerjasama dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga membuka peluang seluasluasnya bagi pengembangan kemitraan.
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7. Adil; Penentuan alokasi anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas yang
mendesak dan berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terutama
masyarakat miskin.
8. Akuntabel; Anggaran yang telah digunakan memiliki kesesuaian dengan rencana aksi dan
pelaksanaan rencana aksi dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada publik
secara terbuka.

5.5.2 Reorientasi Pengelolaan Anggaran
Reorientasi pengelolaan anggaran Provinsi Kalimantan Timur diperlukan untuk
mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan Provinsi Kalimantan Timur dan mempertajam
pengeluaran sehingga memberikan dampak yang luas bagi pemenuhan hak-hak dasar
masyarakat miskin.
Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur yang bisa digunakan untuk mendukung
pelaksanaan rencana aksi penanggulangan kemiskinan berasal dari APBD dan APBN yang
dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar dana APBD dapat dikelola secara
efisien dan mengutamakan pada pemenuhan hak-hak dasar.
Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dana Sosial Lainnya. Selain dana yang
didapat dari dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur juga berupaya menggalakan dana yang berasal dari masyarakat. Dana dari masyarakat
dapat berupa Zakat Infak dan Sodakoh (ZIS). Selain dana masyarakat terdapat juga dana CSR
dari perusahaan perusahaan besar, seperti CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan Tambang
Batu Bara, LNG dan Perkebunan yang membantu pemerintah pada penaggulangan bencana,
pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan keberlangsungan lingkungan.

5.5.3 Pengarusutamaan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengupayakan pengarusutamaan
penanggulangan kemiskinan (poverty mainstraiming), koordinasi, sinkronisasi, dan
konsistensi kebijakan dan program yang berorientasi pada Penanggulangan Kemiskinan. Hal
ini dilakukan sesuai dengan evaluasi terhadap kebijakan dan program Penanggulangan
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Kemiskinan. Ternyata selama ini masih belum mampu melepaskan Provinsi
Kalimantan Timur dari masalah kemiskinan, sehingga diupayakan agar dokumen SPKD
Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya menjadi bagian dari RPJMD Provinsi, melainkan
SPKD Provinsi Kalimantan Timur juga berupaya mendorong gerakan Penanggulangan
Kemiskinan.
SPKD Provinsi Kalimantan Timur menjadi acuan semua aktor pembangunan di
Provinsi Kalimantan Timur baik pemerintah, swasta (asing) dan masyarakat, dalam aksi
gerakan penanggulangan kemiskinan.
Secara teknokratis, substansi SPKD menjadi rujukan seluruh aspek perencanaan dan
penganggaran pembangunan daerah. Bila kebijakan dan program pembangunan diperkirakan
berdampak buruk terhadap status si miskin maka hal tersebut perlu dipertimbangkan
kelanjutannya, sekalipun secara ekonomis mungkin mendorong pertumbuhan. Dalam proses
mainstreaming ini diperlukan suatu kajian kebijakan dan program di Provinsi Kalimantan
Timur, untuk keperluan tersebut diperlukan perangkat seperti data kemiskinan dengan
perspektif lokal, pro-poor planning and budgeting, gender planning and budgeting.
Pelaksanaan pengarus utamaan SPKD sangat memerlukan koordinasi dan
kepemimpinan yang kuat dan demokratis. Bila SPKD tidak menjadi mainstream, maka
dikhawatirkan Penanggulangan Kemiskinan hanya merupakan agenda sektoral dan juga
seringkali tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang justru
menurunkan status simiskin atau makin memperluas kemiskinan.
Penanggulangan kemiskinan harus menjadi sebuah gerakan bersama, baik pemerintah,
swasta dan masyarakat. Gerakan penaggulangan kemiskinan memerlukan contoh yang nyata
dari pemerintah, yakni dengan terimplementasikannya Good Governance, sehingga
masyarakat mempercayai dan mendukung kebijakan yang sedang dilaksanakan oleh
pemerintah. Perlu adanya kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diinformasikan secara
besar besaran dan diliput oleh media massa, dilaksanakan berkesinambungan atau menjadi
agenda tetap pemerintah.
Pengarusutamaan adalah upaya memastikan bahwa SPKD harus menjadi rujukan bagi
perencanaan pembangunan. Pengarusutamaan SPKD harus dikawal mulai dari
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Desa/Kelurahan, Masyarakat Desa yang menjadi peserta pada tingkatan Musrenbang
Desa harus berpartisipasi aktif dan memberikan usulan tentang hak hak dasar masyarakat,
Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari menghasilkan RKP
Desa/Kelurahan.
Usulan dari tingkat Desa/Kelurahan selanjutnya di bawa pada Musrenbang tingkat
kecamatan yang dilaksanakan pada bulan Februari, yang menghasilkan Rencana Kerja
(Renja) Kecamatan, Pada bulan Maret Usulan dari Musrenbang Kecamatan dibawa pada
Forum SKPD yang menghasilkan produk Renja SKPD, Musrenbang selanjutnya ada di level
Kabupaten/Kota, usulan yang ada berasal dari Kecamatan telah menjadi Renja SKPD
kemudian di olah sampai menjadi RKP Kota/Kabupaten.

Pada bulan April terdapat

Musrenbang tingkat Provinsi yang menghasilkan RKP Provinsi.
Musrenbang tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai tingkat
Pusat harus dipastikan kondisi partisipasi masyarakatnya, karena partisipasi aktif masyarakat
akan mampu mengkontrol proses sampai hasil dari Musrenbang di tingkat desa, Kecamatan,
Kabupaten/Kota, Provinsi maupun pusat. Peserta Musrenbang dapat memastikan beberapa
usulan masyarakat yang mendukung pemenuhan hak dasar di diakomodir sampai dapat
masuk pada APBD.
Dari hasil Musrenbang tingkat Provinsi yang telah terlaksana maka akan terdapat
Produk Rencana Kerja Pembangunan Pronvinsi, dan ditindak lanjuti dengan diskusi dan
kesekapatan KUA (Kebijakan Umum anggaran), Dari penetapan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA), maka didindak lanjuti dengan PPAS (Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara), Pada saat seperti ini maka diperlukan seorang pemimpin yang tahu dan sadar
bahwa pemenuhan hak dasar adalah menjadi prioritas pembangunan. Pada saat ini diharapkan
legeslatif juga berperan secara optimal untuk berpihak pada masayarakat miskin.
Setelah diputuskan PPAS maka pelaksana program adalah SKPD, SKPD akan
menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran).

Pada saat posisi ini LSM masih dapat

mengadakan pendekatan/advokasi pada SKPD untuk mengingatkan kembali usulan
masyarakat yang kemungkinan masih belum diakomodir oleh SKPD. Tahap selanjutnya
adalah pembahasan rancangan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Usulan
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yang masuk pada rancangan APBD akan dapat dipastikan mendapat pendanaan dari
Pemerintah.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA), PPAS adalah kebijakan tentang penggunaan
dana APBD, sehingga diharapkan dana tersebut akan mendukung penaggulangan
kemiskinan, karena APBD anggarannya berasal dari dana masyarakat.
SPKD diharapkan menjadi acuan dari mulai Musrenbang desa sampai tingkat Provinsi
Kalimantan Timur. Untuk dapat melihat secara utuh dapat dilihat pada siklus berikut ini
Gambar 5.1. Siklus Perencanaan

Apabila dikaji dari peserta dan nara sumber pada proses Musrenbang, maka peserta
dan Narasumber dapat diharapkan untuk mampu menjaga upaya pengarusutamaan SPKD,
upaya tersebut dapat dilihat pada tahapan yang ada pada bagan berikut ini :
Gambar 5.2. Tahapan Musrenbang
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ada bagan dapat dilihat bahwa Musrenbang diawali dari Desa sampai Musrenbang
tingkat Kabupaten/Kota.
Peserta mulai dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan adalah masyarakat yang aktif
di Desa/Kelurahan seperti ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat, Delegasi Kelurahan,
Perempuan, Pemuda, Komite Sekolah, dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).
Diharapkan

peserta

Musrenbang

tingkat

Desa/Kelurahan

mampu

mengoptimalkan

partisipasinya sehingga mendorong terwujudnya pemenuhan hak dasar masyarakat, terutama
masyarakat miskin.
Narasumber yang berperan pada Musrenbang Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa,
Camat, Kepala Sekolah, Pejabat Instansi Terkait dan LSM. Nara sumber diharapkan menjadi
fasilitator bagi terwujudnya harapan dan keinginan masyarakat dalam pembangunan.
Peserta pada Musrenbang tingkat Kecamatan adalah Organisasi Desa, Kelompok
Masyarakat meliputi Kelompok Tani, Nelayan dan Kelompok lainnya yang ada di desa.
Narasumber terdiri dari BAPPEDA, Kepala SKPD, Anggota DPR, Akademisi dan lainnya.
Pada Musrenbang tingkat Kecamatan diharapkan peserta selain aktif tetapi harus mampu
mengerti tentang substansi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sehingga usulan masyarakat
ditingkat dapat sampai pada Musrenbang Kecamatan.
Mekanisme Musrenbang adalah sarana untuk dapat menjada Pengarusutamaan
penanggulangan kemiskinan, Pengarusutamaan kemiskinan dalam pembangunan adalah
penting agar seluruh kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan sinergis, sinkron
dan konsisten dengan tujuan PK. Karena akan dapat terjadi kebijakan dan program
pembangunan kontra produktif dengan Penanggulangan Kemiskinan (PK).
Maka Musrenbang di Tingkat Kecamatan harus mengacu pada usulan dari tingkat
Desa/ Kecamatan, Narasumber diharapkan dapat menganalisis keperluan masyarakat yang
menjadi prioritas, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat, bila
terjadi kontraproduktif maka pembangunan akan merugikan si miskin. Pelaksanaan proses
mainstreaming ini demikian berat karena keangkuhan sektoral dan lemahnya koordinasi.
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Begitu juga pada Musrenbang di tingkat lebih tinggi, tentunya peserta Musrenbang
harus tahu tentang substansi Musrenbang, pada Narasumber diharapkan dapat mengakomodir
kebutuhan masyarakat miskin.
Kendala utama untuk melakukan mainstreaming di samping ketersediaan data dan
kajian, juga akibat egosektoral dan lemahnya kapasitas teknokratis, baik perencana atau tim
anggaran dan juga mereka yang melakukan advokasi, untuk melakukan monitoring advokasi
mainstreaming,

maka

diperlukan

pemahaman

mengenai

siklus

perencanaan

dan

penganggaran sehingga intervensi yang dilakukan dapat efektif. Intervensi dalam
perencanaan dan penganggaran ini sangat signifikan agar suara-suara kamu miskin dapat
menjadi bagian RKPD maupun APBD. Maka menjadi penting untuk mengetahui proses
kegiatan.
5.6. Pengendalian dan Pengawasan (Safeguarding) Rencana Aksi
Pelaksanaan rencana aksi penanggulangan kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur akan
dapat berjalan secara optimal dan sesuai rencana, maka perlu didukung dengan mekanisme
pengawasan (safeguarding). Mekanisme pengawasan yang dibangun mengacu pada
mekanisme yang telah ada, hanya saja perlu dipastikan bahwa mekanismenya berjalan
dengan optimal.
Mekanisme pengawasan meliputi: (1) transparansi dan penyebarluasan informasi yang
seluas-luasnya; (2) penanganan pengaduan masyarakat; (3) pelaporan berkala yang
berdasarkan pencapaian target dan indikator kinerja; (4) verifikasi independen atas laporan;
dan (5) pelibatan berbagai komponen masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program,
penjelasannya sebagai berikut:
1) Penyebarluasan informasi perlu dilakukan agar seluruh pihak terutama masyarakat
mengetahui dan memahami strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan.
Penyebarluasan informasi ini dilakukan melalui media massa baik cetak maupun
elektronik, pengiriman dokumen ke seluruh Kabupaten/Kota dan Kecamatan, serta
diseminasi dan sosialisasi.
2) Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan agar masyarakat dapat menyampaikan
pengaduan terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan pelanggaran hak==========================================================
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hak dasar. Dengan adanya Unit Pengaduan Masyarakat (UPM), maka tindak lanjut terhadap
penyelesaian masalah dapat dilakukan secara langsung dan cepat.
3) Pelaporan kemajuan pelaksanaan rencana aksi secara berkala baik tiga bulanan, enam
bulanan dan tahunan. Laporan tersebut memuat masalah yang dihadapi, pencapaian
tujuan dan sasaran dan indikator kinerja.
4) Pelibatan berbagai pihak dalam pemantauan dan evaluasi kebijakan dilakukan agar
dilakukan tindakan koreksi dan perbaikan secara cepat pada setiap indikasi
penyimpangan dan penyelewengan pelaksanaan kebijakan.
5) Verifikasi oleh pihak independen dilakukan agar setiap laporan berkala yang memuat
kemajuan pelaksanaan kebijakan dapat diuji kesesuaian dengan kenyaatan yang terjadi di
lapangan dengan merujuk pada target dan indikator kinerja yang telah ditentukan.
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BAB VI
SISTEM MONITORING DAN EVALUASI
6.1. Mekanisme dan Prosedur Monitoring
Berbagai

upaya

yang

dilakukan

melalui

pelaksanaan

program-program

penanggulangan kemiskinan dapat dimaksimalkan bila diikuti dengan pelaksanaan
monitoring secara rutin, berkala dan berkelanjutan, serta adanya upaya perbaikan pelaksanaan
yang ditindaklanjuti dari hasil evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan.
Dua kata tersebut yaitu Monitoring dan Evaluasi, merupakan suatu upaya yang sangat penting
untuk dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan target kinerja yang ingin dicapai.
Monitoring dan evaluasi atau pemantauan adalah kegiatan observasi berkelanjutan atas
sejumlah indikator terkait status pelaksanaan dan kemajuan sebuah program, dalam kurun
waktu tertentu baik regular maupun tematik untuk memberikan informasi pada pengelola
serta pemangku kepentingan mengenai capaian-capaian program. Selanjutnya informasi
tersebut digunakan sebagai masukan untuk perbaikan maupun peningkatan efektivitas proses
implementasi dari program.
Aktivitas pada kegiatan pemantauan ini dapat meliputi supervisi di lapangan,
pengisian instrument pemantauan, uji petik, dan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh tim
koordinasi pemantauan pusat dan daerah serta tim teknis daerah.
Tujuan pemantauan adalah untuk mendapatkan informasi terkait proses pelaksanaan
program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang berafiliasi dengan Percepatan
Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) seperti Raskin, BSM, PKH dan BLSM, menyangkut
kesesuaian prosedur dan kualitas pelakasanaan program. Tujuan khusus pemantauan adalah:
1. Memastikan bahwa program dijalankan sesuai dengan desain yang ditentukan untuk
mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Memberi informasi kepada pengelola program jika ada hambatan yang membuat
program tidak berjalan sesuai rencana, agar tindakan-tindakan koreksi bias segera
diambil.
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3. Dokumentasi

untuk

memberikan

pembelajaran

bagi

perbaikan

pelaksanaan

program/kebijakan serupa dimasa mendatang.
Kegiatan pemantauan akan dapat berjalan, bila ada kelembagaan yang berfungsi
melakukan pemantauan secara aktif, baik ditingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota sampai pada tingkat Kecamatan serta Desa/Kelurahan.
Organisasi/kelembagaan pelaksana pemantauan di berbagai pemerintahan lebih jelas dapat
dilihat pada gambar 6.1.
Grafik 6.1
Organisasi/Kelembagaan Pelaksana Pemantauan di Berbagai Level Pemerintahan

Jalur Koordinasi
Jalur Struktural

TIM PENGENDALI SOSIAL
Konsorsium Kementerian &
Lembaga Pelaksana Program

PT. Pos Provinsi
Organisasi Provinsi

PT. Pos Provinsi

Pemerintah Provinsi
Perangkat Daerah terkait
pelaksanaan program

Bappeda, TKPKD
dan Dinsos

Organisasi Kab/Kota

PT. Pos Kab/Kota

Pemerintah Kab/Kota
Perangkat Daerah terkait
pelaksanaan program

Bappeda, TKPKD
dan Dinsos

Organisasi Kab/Kota

PT. Pos Kecamatan

Kecamatan

TKSK

Organisasi Desa/Kelurahan
Desa/Kelurahan

Implementasi dan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi sebagai instrumen
pelaksanaan Quality Control mutlak diperlukan untuk menjamin (Quality Assurance ) agar
strategi penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara efisien dan terukur. Selain
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ketersediaan data yang cukup akurat, dan juga perbandingan antar waktu serta
gambaran kondisi terkini, hendaknya sistem ini dapat ditempatkan sebagai instrumen
pembanding, berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, terdapat beberapa prinsip yang
seyogyanya dipenuhi demi menjamin tercapainya tujuan kegiatan, yakni prinsip transparan,
partisipatif, akuntabel, tepat waktu, berkesinambungan dan berdasarkan indikator.
a)

Obyektif dan Profesional
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara profesional berdasarkan analisis
data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyektif dan masukan
yang tepat terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

b) Transparan
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara terbuka dan dilaporkan secara luas
melalui berbagai media yang ada agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah
tentang informasi dan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi.
c)

Partisipatif
Pelaksanaan kegiatan montoring dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan secara aktif
dan interaktif para pelaku penanggulangan kemiskinan.

d) Akuntabel
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dapat dipertanggung jawabkan secara internal
maupun eksternal.
e)

Tepat waktu
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dilakukan sesuai dengan waktu yang
dijadwalkan.

f)

Berkesinambungan.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan agar dapat
dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan.
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g) Berbasis indikator kinerja.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator
kinerja, baik indikator masukan, proses, luaran, manfaat maupun dampak.
Di atas segalanya, untuk menjamin diterapkannya prinsip-prinsip monitoring dan
evaluasi di atas, diperlukan suatu motivasi dan kemauan yang kuat disertai kejujuran dan
kemauan dari semua stakeholders yang terlibat.
Monitoring

partisipatif

melibatkan

masyarakat

dalam

menghitung,

mencatat,

mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi dan data dalam membantu
pengelola program/proyek dan anggota kelompok dalam pengambilan keputusan. Monitoring
merupakan sistem umpan balik yang berkesinambungan selama daur hidup program/proyek
berlangsung termasuk melakukan kaji ulang secara berkala setiap kegiatan pada setiap tingkat
pelaksanaan.
Evaluasi partisipatif merupakan analisis yang sistematis oleh pengelola program/proyek
dan warga masyarakat agar mampu melakukan penyesuaian, merefomulasi kebijakan atau
tujuan, dan mereorganisasi kelembagaan atau merelokasi sumber daya.
Monitoring dan evaluasi
(a) sebagai

yang partisipatif

mempunyai

tujuan

ganda,

yaitu

alat manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas; dan

(b) sebagai proses pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman atas
berbagai faktor yang mempengaruhi.
Monev partisipatif dalam rangka penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan
pendekatan hasil, bukan dengan pendekatan tujuan. Sehingga dari hasil proses MONEV
tersebut dijadikan dasar untuk perbaikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan,
sehingga hasil yang diinginkan dapat dicapai.
6.2. Tanggung Jawab masing-masing pihak
Ditingkat Pusat kelembagaan pelaksana pemantauan adalah Tim Pengendali Sosial,
berada di sekretariat TNP2K yang terdiri dari kelompok kerja monitoring dan evaluasi, Tim
Advokasi TNP2K dan Kelompok Kerja Bantuan Sosial Kluster I.
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Ditingkat Provinsi dukungan terhadap keberhasilan P4S dan BLSM menjadi
tanggungjawab Gubernur dan TKPK Provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota menjadi
tanggungjawab Bupati/Walikota dan TKPK Kabupaten/Kota.
Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 541/3150/SJ tentang
Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan
Masyarakat, Gubernur selaku penanggungjawab TKPK Provinsi memberikan arahan kepada
TKPK Provinsi (yang diketuai oleh Wakil Gubernur) untuk berkoordinasi dengan PT. POS
Indonesia di tingkat Provinsi, dan SKPD di Lingkup Provinsi serta arahan kepada
Bupati/Walikota selaku penanggungjawab TKPK Kabupaten/Kota di wilayah provinsi
tersebut, menyangkut koordinasi dan pengendalian P4S dan BLSM. TKPK Provinsi dalam
hal ini bertanggungjawab melakukan pemantauan dan supervise terhadap kegiatan
pemantauan, sebagai bagian penting dari tugas koordinasi dan pengendalian yang dilakukan
oleh TKPK Kabupaten/Kota.
Arahan yang diberikan oleh penanggungjawab TKPK Kabupaten/Kota bertujuan untuk
mendorong pelaksanaan pemantauan P4S di tingkat Kabupaten/Kota. Selanjutnya Bupati dan
Walikota memberikan arahan kepada TKPK Kabupaten/Kota (yang diketuai oleh Wakil
Bupati/Wakil Walikota) untuk berkoordinasi dengan SKPD dan Camat terkait di
Kabupaten/Kota bersangkutan, kemudian diteruskan kepada Kepala Desa/Kelurahan.
Ketua TKPK Kabupaten/Kota bertanggungjawab menggerakkan fungsi TKPK dalam
pelaksanaan pemantauan P4S di tingkat Kabupaten sebagai satuan wilayah pemerintahan
yang dapat menjangkau sampai tingkat penerima manfaat program, dalam bentuk kegiatankegiatan teknis pemantauan dan pengendalian yang melibatkan pelaksana program yaitu
SKPD terkait seperti Dinas Sosial dan Camat. Ketua TKPK Kabupaten/Kota menunjuk Tim
teknis dari sekretariat TKPK sebagai Koordinator pemantauan pelaksanaan P4S di tingkat
Kabupaten/Kota.
Camat diarahkan untuk menugaskan minimal satu orang pelaksana pemantauan
pelaksanaan P4S di Tingkat Kecamatan. Pelaksana tersebut bertugas melakukan koordinasi
dan kerjasama dengan Kantor Pos tingkat Kecamatan serta TKSK, terkait hal teknis seperti
pemantauan lapangan, pelaporan dan administrasi data.
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6.3. Metode Pemantauan yang direkomendasikan.
Pemantauan dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti survey, metode
partisipatif, analisis anggaran, dan kunjungan lapangan. Namun demikian, untuk keperluan
pemantauan program oleh pemerintah, metode kunjungan lapangan lebih sering
direkomendasikan. Ada beberapa alasan untuk ini, selain karena metodologinya yang
digunakan dalam metode ini relative sederhana, sumberdaya (waktu, dana dan manusia) yang
diperlukan juga relative lebih kecil daripada pemantauan lainnya.
Dengan persiapan matang metode kunjungan lapangan juga dapat menghasilkan
informasi yang akurat. Kunjungan lapangan yang dilakukan, tidak untuk menggantikan
pemantauan yang secara regular dilakukan oleh TKPK, namun dapat bersifat insidentil, ketika
penyelenggara program di tingkat daerah ingin mengetahui, apakah penyebab suatu kejadian
yang sering muncul dalam pemantauan regular.
6.4 Indikator Monitoring
Untuk dapat memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, maka perlu ditetapkan
beberapa indikator Monitoring. Indikator monitoring dilakukan terhadap 2 (dua) katagori
yaitu : (1) Indikator Monitoring terhadap Program-Program Pemerintah khususnya Klaster I
dan (2) Indikator Monitoring Program-program Daerah dari Rencana Aksi yang sudah dibuat.

6.4.1 Indikator Monitoring Program-Program Pemerintah
Indikator monitoring terhadap program pemerintah dilakukan terhadap program Raskin,
PKH, Jamkesmas, BSM dan Raskin.


Indikator Monitoring Program PKH meliputi Fokus pemantauan dan aspek
pemantauan



Untuk program PKH, Fokus pemantauan di daerah adalah :
1.

Pemenuhan kewajiban oleh peserta

2.

Pembayaran bantuan kepada peserta PKH
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3.

lementaritas dengan program lain (dimana peserta PKH idealnya juga menerima
program-program lain dari kluster I)

4.

Kontribusi pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PKH

5.

Kepemilikan identitas kependudukan bagi peserta PKH yang dibutuhkan dalam
proses pembayaran bantuan, khususnya pembayaran melalui Bank.



Indikator Monitoring Program Rastra meliputi Fokus pemantauan dan aspek
pemantauan Untuk Program raskin, Focus pemantauan meliputi 6 (enam) indikator
kinerja Program Raskin yaitu :
1.

Tepat sasaran penerima manfaat, Raskin hanya diberikan kepada RTS- PM yg
terdaftar dalam daftar Penerima Manfaat yg berasal dari Basis Data Terpadu
TNP2K.

2.

Tepat jumlah, jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai ketentuan
yaitu 15kg/RTS/bulan atau 180kg/RTS/tahun.

3.

Tepat harga, harga tebus raskin adalah Rp1.600,00/kg

4.

Tepat waktu, waktu penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana
penyaluran

5.

Tepat administrasi, terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, dan
lengkap.

6.

Tepat kualitas, terpenuhinya persyaratan kualitas sesuai dengan kualitas beras
BULOG.

Aspek Pemantauan Program Raskin, ada pada setiap tingkatan yaitu ditingkat RTS-PM, di
tingkat Desa/Kelurahan, di tingkat Kecamatan, dan di Tingkat Kabupaten.
1. Ditingkat Rumah Tangga Sasaran, aspek pemantauan meliputi :
 Kesesuaian jumlah beras raskin yang ditebus dibandingkan dengan jumlah beras yg
menjadi haknya.
 Kesesuaian harga tebus beras raskin dibandingkan dengan harga yg ditetapkan di Titik
Distribusi.
 Kesesuaian kualitas beras raskin dengan kualitas yg telah ditetapkan pemerintah.
2. Ditingkat Desa/Kelurahan, aspek pemantauan meliputi :
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 pelaksanaan sosialisasi program Raskin ke tingkat Dusun hingga ke Rumah Tangga
sasaran.
 Pelaksanaan verifikasi RTS yang terdapat dalam DPM Pelaksanaan Musyawarah
Desa, jika terjadi perubahan DPM
 Pemeriksaan dan penerimaan.penolakan Raskin dari Satker Raskin di TD.
 Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS Pemenuhan kelengkapan dan
persyaratan administrasi. Penyelesaian administrasi
 Penerimaan pengaduan dan keluhan terkait exclusion error dan inclusion error.
 Pelaksanaan Laporan program Raskin secara berjenjang.
3. Ditingkat Kecamatan, aspek pemantauan meliputi :
 Fasilitasi lintas pelaku dan pelaksanaan sosialisasi program Raskin.
 Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan. Penyelesaian Administrasi dan HPB
Raskin.
 Penerimaan Pengaduan dan keluhan mengenai pelaksanaan Program Raskin.
 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program Raskin.
 Pembinaan terhadap pelaksana distribusi Raskin. Pelaporan pelaksanaan program
Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.
4. Ditingkat Kabupaten, aspek pemantauan meliputi :
 Perencanaan dan Penganggaran Program Rastra di Kabupaten;
 Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Rastra di Kabupaten;
 Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Rastra di Kabupaten;
 Penyelesaian administrasi dan HPB Rastra Penerimaan pengaduan dan keluhan
pelaksanaan program rastra;
 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program rastra;
 Pelaporan pelaksanaan rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi dan Sekretariat
TKPK Kabupaten.
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6.4.2 Indikator Monitoring Program Daerah dari RAD
Untuk dapat memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, maka perlu
ditetapkan beberapa indikator untuk monitoring. Indikator monitoring dilakukan terhadap 2
(dua) katagori yaitu :
(1) Indikator Monitoring terhadap Program- Program Pemerintah khususnya Klaster
I, II, dan III, dan
(2) Indikator Monitoring Program-program Daerah dari Rencana Aksi yang sudah
dibuat.
6.5

Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat
Penanganan pengaduan masyarakat adalah suatu proses kegiatan untuk menampung,

mencatat, menelaah, menyalurkan, mengkonfirmasi, mengklarifikasi memberikan solusi
kepada pengadu, mendokumentasikan dan mensosialisasikan hasil pengelolaan pengaduan
kepada masyarakat agar masalah yang dialami , dirasakan atau dihadapi masyarakat dapat
segera dicarikan solusi terbaik bagi semua pihak. Mekanisme ini juga akan menjadi alat
monitoring program secara eksternal. Mekanisme pengaduan masyarakat terhadap
pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan seperti : Bantuan Siswa Miskin
(BSM), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Beras Miskin (Raskin), Program
Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya melalui mekanisme yang ditetapkan yaitu :
1.

Masyarakat (Individu/Kelompok Masyarakat), baik sebagai pemegang Kartu KPS
ataupun bukan pemegang kartu, bila menjumpai ada ketidaksesuaian pelaksanaan
program-program penanggulangan kemiskinan di sekitarnya, dapat menyampaikan
pengaduan kepada SKPD Pelaksana Program secara mandiri atau didampingi oleh
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di setiap Kecamatan dan tergabung
dalam Kampung Media, atau langsung ke TNP2K Jakarta.

2.

SKPD Pelaksana Program, menerima pengaduan dari masyarakat, selanjutnya melakukan
analisis terhadap informasi dan mengupayakan solusinya, secara intern.

3.

Apabila SKPD pelaksana program, belum dapat menyelesaikan kasus pengaduan
masyarakat atas pelaksanaan program secara intern, selanjutnya materi pengaduan
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4.

tersebut dapat disampaikan kepada TKPK melalui Pokja Pengaduan Masyarakat,
selanjutnya Pokja Pengaduan Masyarakat akan menindaklanjuti dan melaporkan hasil
penanganan pengaduan kepada Ketua TKPK melalui sekretaris TKPK.

5.

Secara rutin / berkala Ketua TKPK melaporkan hasil penanganan pengaduan individu /
kelompok masyarakat kepada Bupati selaku Penanggungjawab TKPK.
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BAB VII

ISU STRATEGIS DAN RAD
7.1. ISU STRATEGIS
Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain: (1) Isu
strategis dinamika internasional, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap
Provinsi Kalimantan Timur, (2) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah
lainnya yang berpengaruh terhadap Provinsi Kalimantan Timur, dan (3) Isu
strategis dari kebijakan pembangunan daerah RPJPD Provinsi Kalimantan Timur
dan isu strategis yang bersumber dari analisis situasi dan kondisi kependudukan,
sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini serta
kemungkinan di masa mendatang. Berdasarkan hasil analisis yang telah
dikemukakan sebelumnya dapat dirumuskan isu strategis sebagai berikut:
7.1.1. Relatif rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia
dalam menghadapi persaingan global
Rendahnya daya saing sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Timur
terkait dengan relatif rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Rendahnya
kualitas pendidikan penduduk ini akan menjadi salah satu penghambat bagi
berkembangnya sebuah daerah, mengingat penduduk merupakan sumber daya
manusia yang potensial sebagai pelaku aktif untuk menggerakkan pembangunan.
Kualitas pendidikan penduduk yang rendah, tidak memungkinkan penduduk untuk
dapat menangkap pengetahuan, informasi maupun teknologi baru. Tanpa
diimbangi oleh kemampuan untuk menyerap informasi baru yang berkembang
dengan cepat maka kemampuan untuk melakukan inovasi dalam memanfaatkan
potensi yang tersedia di daerahnya akan menjadi lambat. Sementara untuk
mengembangkan sebuah daerah diperlukan sumber daya manusia yang memiliki
kapasitas yang cukup memadai untuk menggerakkan pembangunan dan melakukan
perubahan ke arah yang lebih baik untuk dapat menciptakan peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang diharapkan. Perlu dicatat pula bahwa pendidikan
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yang diharapkan adalah pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal,
dalam arti pendidikan yang sesuai dengan kondisi wilayah di provinsi ini.
7.1.2.

Pertumbuhan ekonomi bersumber pada kegiatan ekonomi yang
rentan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan
Secara kumulatif (c-to-c) perekonomian Kalimantan Timur Tahun 2018

tumbuh sebesar 2,67 persen. Perekonomian Kalimantan Timur pada Tahun 2018
mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mampu
tumbuh 3,13 persen. Walaupun mengalami perlambatan perekonomian Kalimantan
Timur Tahun 2018 masih tumbuh positif, kondisi ini dipengaruhi oleh kinerja
seluruh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif, dimana
pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas
yang tumbuh sebesar 9,76 persen, disusul oleh Lapangan Usaha Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 9,14 persen, Lapangan Usaha
Jasa lainnya yang tumbuh sebesar 9,02 persen, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan
dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 8,05 persen. dan diikuti Lapangan usaha
Jasa pendidikan dengan pertumbuhan sebesar 7,47 persen pada tahun 2018 ini.
Sedangkan keduabelas lapangan usaha lainnya juga tumbuh positif dibawah 7,45
persen.
Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur menurut Lapangan
Usaha Tahun 2018 masih didominasi oleh lima lapangan usaha utama yaitu
Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian dengan peranan sebesar 46,35
persen; Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan peranan sebesar 18,27
persen; Lapangan Usaha Konstruksi dengan peranan sebesar 8,50 persen;
Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan peranan sebesar
7,88 persen; dan Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor berperan sebesar 5,59 persen. Sedangkan keduabelas lapangan
usaha lainnya peranannya masih dibawah 5 persen.
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Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2018, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian
merupakan Lapangan usaha dengan andil sumber pertumbuhan tertinggi sebesar
0,53 persen. Diikuti oleh Lapangan Usaha Konstruksi yang memiliki andil sebesar
0,51 persen, dan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan
andil sebesar 0,42 persen terhadap pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2018 yang mencapai 2,67 persen.
7.1.3.

Belum
optimalnya
pemanfaatan
sumberdaya
pertanian,
perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan serta
pendukung ketahanan pangan
Hingga saat ini potensi sumber daya pertanian, kehutanan dan perikanan

tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pertanian dalam arti
luas, baik untuk tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan
maupun kelautan dan perikanan. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya
pertanian ini secara aktual dikarenakan oleh beberapa indikasi, seperti: (1) Masih
rendahnya produktivitas tanaman pangan (padi); (2) Masih adanya suplai
produk-produk pertanian dari luar wilayah; (3) Belum berkembangnya
industri-industri pengolahan berbasis produk pertanian. Kondisi ini diperburuk
oleh keterbatasan kondisi infrastruktur (jalan) yang mempengaruhi kelancaran
distribusi sarana produksi pertanian. Sarana produksi pertanian (pupuk,
obat-obatan dan peralatan) masih perlu mendatangkan dari luar. Kondisi sarana
transportasi yang kurang memadai membuat distribusi sarana produksi pertanian
menjadi mahal, di lain pihak biaya angkut hasil pertanian untuk pemasaran juga
mahal. Bahkan terdapat beberapa area pertanian menjadi terisolir dikarenakan
keterbatasan infrastruktur transportasi. Oleh karena itu pembangunan sektor
pertanian harus ditopang oleh pengembangan infrastruktur pertanian yang pro
pertanian.
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Kekhawatiran terhadap ketahanan pangan akan selalu muncul, mengingat
jumlah penduduk akan semakin bertambah, sementara pertambahan penduduk
tidak diiringi dengan peningkatan jumlah lahan pertanian, bahkan lahan pertanian
cenderung mengalami penurunan luas karena perubahan fungsi. Terjadinya alih
fungsi lahan pertanian ke arah pemanfaatan non pertanian merupakan ancaman
terhadap upaya pencapaian ketahanan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai
implikasi yang sangat berpengaruh terhadap produksi pangan, lingkungan fisik,
serta kesejahteraan masyarakat pertanian yang kehidupannya sangat tergantung
pada lahan.
Demikian pula dengan sumber daya kelautan dan perikanan, pemanfaatan
sumber daya kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat masih rendah. Sumber daya kelautan dan perikanan di provinsi ini
memiliki potensi yang cukup besar mengingat sebagian besar wilayah berada di
pesisir dengan garis panjang pantai 3.13 juta ha (Extractive Industries
Transparency Initiative/EITI Indonesia). Akan tetapi sumber daya tersebut belum
dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, akibat berbagai keterbatasan,
Sementara sub sektor perkebunan yang sedang berkembang adalah
perkebunan kelapa sawit. Selama tahun 2013-2017 luas lahan perkebunan kelapa
sawit meningkat dari 944.826 Ha (tahun 2013) menjadi 1.192.342 Ha (tahun 2017).
Dalam kurun waktu tersebut produksi kelapa sawit meningkat dari 6,90 juta ton
menjadi 13,16 juta ton. Perlu perhatian dari pemerintah bahwa pada satu sisi
perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu alternatif untuk penyerapan tenaga
kerja, namun di sisi lain pengembangan perkebunan kelapa sawit yang tidak
terkendali akan mengakibatkan dampak yang tidak menguntungkan bagi
pembangunan pertanian non perkebunan. Siklus daur kelapa sawit yang cukup
lama antara 25-30 tahun mengakibatkan terjadi kecenderungan untuk memperluas
areal dalam bentuk kebun baru yang akan mengokupasi lahan pertanian produktif,
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sehingga terjadi gangguan pada produksi tanaman pangan. Pengembangan
sektor perkebunan non kelapa sawit merupakan salah satu peluang yang dapat
didorong sebagai perkebunan rakyat baik besar maupun kecil dengan komoditas
yang prospektif dan produktif misalnya karet, kakao, kelapa, dalam bentuk
monokultur maupun tumpang sari dengan konsep produktif dan konservasif.
Tidak jauh berbeda, sumbangan sub sektor kehutanan terhadap PDRB
juga masih rendah ataupun kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan. Sumber
daya hutan yang melimpah belum mampu menjadi penopang utama bagi
perekonomian daerah dan masyarakat sekitar hutan. Program-program pengelolaan
hutan berbasis masyarakat (community based forest management) belum terlihat
wujud dan keberhasilannya. Di sisi lain pengelolaan hutan berbasis korporasi dan
modal besar juga belum menunjukkan kinerja yang optimal dalam membangun
perekonomian masyarakat. Pada sisi yang lain peran ekonomi sektor kehutanan
masih mempunyai tantangan pada aspek legalitas terutama pada pengusahaan skala
kecil, dan juga pemanfaatan hasil hutan non kayu.
Semengtara itu peningkatan produksi batubara disatu sisi menguntungkan
karena dapat meningkatkan PDRB pertambangan non migas yang akan
berpengaruh terhadap peningkatan PAD, tetapi di sisi lain mengakibatkan
peningkatan area penambangan batubara dan kerusakan lingkungan antara lain 1)
pengaruh air asam tambang yang berasal dari limbah batuan sedimen, 2) kerusakan
infrastruktur jalan, 3) kebisingan aktifitas penambangan, 4) kualitas udara, 5)
limbah BBM dari kendaraan angkut tambang,6) tidak melakukan reklamasi pasca
penambangan atau kwalitas reklamasi sangat jelek, 7) banyak terjadi genangan air
pada area bekas penambangan, 8) meningkatnya sedimentasi dan pencemaran air
sungai.
7.1.4.

Rendahnya
aksesibilitas,
konektivitas
antarwilayah
dan
keterbatasan
ketersediaan
infrastruktur
mengakibatkan
ketertinggalan
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Berbagai isu terkait dengan ketersediaan jaringan transportasi ini tentunya
dapat mengakibatkan kesenjangan antar wilayah maupun kesenjangan sosial di
Provinsi Kalimantan Timur. Dukungan jaringan transportasi berupa jalan,
jembatan, terminal (terminal angkutan darat, stasiun, bandara dan pelabuhan) dan
layanan transportasi akan memberikan kemudahan aksesibilitas dan mobilitas
masyarakat dan mendukung pergerakan barang.
Permasalahan transportasi di Provinsi Kalimantan Timur secara mendasar
belum tercapainya kondisi infrastruktur yang memadai dan berkualitas dan masih
rendahnya konektivitas antar wilayah yang berdampak pada keterbatasan
aksesibilitas berbagai sektor. Masih terbatasnya dukungan infrastruktur yang
memadai dan berkualitas serta masih lemahnya konektivitas antar wilayah
mengakibatkan beberapa wilayah masih tertinggal.
Masih buruk dan kurangnya aksesibilitas masyarakat perbatasan terhadap
pusat kegiatan ekonomi dalam negeri yang terdekat, mengakibatkan wilayah
perbatasan menjadi wilayah tertinggal. Akses menuju dan/atau dari kawasan
perbatasan secara umum menggunakan transportasi udara, laut, dan darat. Namun
pelayanannya hingga saat ini masih sangat terbatas, baik dari segi kapasitas moda
transportasi, ongkos atau biaya, maupun kualitas infrastruktur pendukung layanan
transportasi.
Selain itu jangkauan jaringan komunikasi dan internet sebagai media
komunikasi dan informasi yang ada di Provinsi Kalimantan Timur belum mampu
menjangkau seluruh wilayah. Kondisi ini kurang mendukung berbagai upaya
pembangunan yang dilakukan pemerintah.Sebagai wilayah yang memiliki
desa-desa yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga, komunikasi
dan informasi menjadi sangat penting bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur,
khususnya yang tinggal di perbatasan. Keterhubungan dengan sanak, saudara dan
handai taulan di wilayah lain Indonesia di luar perbatasan akan mampu mengurangi
perasaan terisolasi, meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa. Ketersediaan
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informasi akan memberikan kemudahan masyarakat mengembangkan
potensi sosial dan ekonomi yang dimiliki serta meningkatkan kemampuan yang
ada.
7.1.5.

Kesenjangan wilayah dan ketidakmerataan ruang kegiatan ekonomi
berpotensi mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran
Masih rendahnya pemerataan kesejahteraan akibat kemiskinan di Provinsi

Kalimantan Timur dapat disebabkan oleh banyak faktor baik faktor dari dalam
maupun luar. Salah satu akar permasalahan kemiskinan adalah tidak meratanya
distribusi kegiatan ekonomi. Dengan kata lain pusat pertumbuhan ekonomi masih
terpusat pada kabupaten/kota tertentu. Kegiatan ekonomi cenderung terkonsentrasi
di daerah yang memiliki keunggulan sumberdaya alam dan infrastruktur dasar yang
relatif sudah baik.
Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok
masyarakat menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari
tingginya inflasi di Provinsi Kalimantan Timur, yakni 2,69% pada tahun 2018.
Angka ini jauh melebihi tingkat inflasi nasional yang hanya 3,13% pada tahun yang
sama. Tingginya inflasi dapat mengindikasikan tingginya harga barang dan jasa di
masyarakat, besarnya jumlah uang yang beredar dan tingginya tingkat daya beli
yang harus dimiliki masyarakat. Hal ini menyebabkan standar hidup yang semakin
tinggi sehingga sebagian masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal.
Belum optimalnya pengembangan usaha di sektor produktif bagi masyarakat juga
menjadi alasan tidak terjangkaunya kebutuhan minimal atau dengan kata lain
rendahnya pendapatan masyarakat dan menjadikan sebagian penduduk tergolong
penduduk miskin.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) rata-rata Provinsi Kalimantan
Timur berada di posisi angka 6,90% pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa
adanya keterbatasan kesempatan kerja atau belum optimalnya perluasan
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kesempatan kerja. Rendahnya kesempatan kerja dapat dilihat dari masih
rendahnya rasio penyerapan tenaga kerja oleh PMDN/PMA yaitu hanya 27,04%.
Rendahnya daya serap tenaga kerja dapat disebabkan oleh kondisi kualitas tenaga
kerja yang tidak sesuai dengan permintaan serta terbatasnya lapangan kerja yang
tersedia.
Penyebab

lain

tingginya

jumlah

pengangguran

adalah

belum

memenuhinya kualitas tenaga kerja tersedia dengan permintaan tenaga kerja
sehingga menyulitkan penyalurannya kepada penyedia lapangan pekerjaan.
Tingkat pendidikan terakhir tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur paling
besar adalah tamat Sekolah Menengah Atas, yaitu 23,38%. Tingkat pendidikan
yang relatif rendah ini tentu mempengaruhi kualitas tenaga kerja dan keterbatasan
kemampuan dalam bekerja di sektor-sektor tertentu.
7.1.6.

Terdapatnya kegiatan perdagangan ilegal lintas batas yang
mengakibatkan potensi kebocoran ekonomi dan permasalahan sosial
Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia

yang berbatasan langsung sebelah Utara dengan Kalimantan Utara, sebelah barat
dengan Negara Bagian Serawak Malaysia, sebelah Selatan berbatasan dengan
Kalimantan Selatan dan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut
Sulawesi. Tepatnya di Kabupaten Berau dan Kabupaten Mahakam Ulu. Namun
kondisi pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum di wilayah perbatasan di
Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal. Oleh sebab itu masih sering dan
banyak terjadi kegiatan ilegal seperti perdagangan ilegal, human traffikcing, TKI
ilegal hingga penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang. Kegiatan ilegal
khususnya perdagangan barang lintas batas disebabkan antara lain oleh faktor
harga dan tingkat aksesibilitas.
Harga barang terutama barang produk dalam negeri di wilayah perbatasan
tergolong sangat mahal apabila dibandingkan dengan harga di wilayah lainnya.
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Tingginya harga barang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan sarana
ekonomi berupa pasar dan mahalnya biaya transportasi barang dari tempat produksi
menuju ke wilayah perbatasan. Hal tersebut di atas menyebabkan kurangnya
jumlah pasokan barang kebutuhan pokok sehingga sulit didapat dan harganya yang
kemudian menjadi tinggi.
Ketertinggalan wilayah perbatasan mengakibatkan banyak terjadi
kegiatan ilegal seperti perdagangan ilegal, human traffikcing, TKI ilegal hingga
penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang. Kegiatan ilegal khususnya
perdagangan barang lintas batas disebabkan antara lain oleh faktor harga dan
tingkat aksesibilitas, selain karena kondisi pertahanan, keamanan dan penegakan
hukum di wilayah perbatasan masih sangat lemah.
Sulitnya distribusi barang di wilayah perbatasan tersebut berdampak pada
mahalnya harga bahan kebutuhan pokok. Pasokan barang sering terhambat karena
kerusakan jalan yang dialui. Tanpa perhatian yang memadai dari pemerintah,
masyarakat Indonesia akan semakin terpinggirkan secara fisik dan kejiwaan dari
bumi pertiwi. Nasionalisme mereka akan tergerus dalam jangka panjang dan
dikhawatirkan akan terjadi perpindahan kewarganegaraan mereka menjadi warga
negara Malaysia. Kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan, pemerintah harus
mencukupi semua kebutuhan masyarakat Indonesia di perbatasan dan menjaga
kedaulatan negara sebagai negara besar yang bermartabat. Selain itu, kegiatan
pencurian ikan (illegal fishing) yang semakin meningkat di wilayah perairan
Indonesia oleh kapal asing, termasuk di wilayah perairan provinsi ini yang sangat
merugikan para nelayan lokal.
Kondisi ini mengakibatkan wilayah perbatasan jauh tertinggal jika
dibandingkan dengan wilayah lain di provinsi ini, terlihat dari rendahnya kualitas
sumber daya manusia, harga bahan kebutuhan pokok yang cukup mahal, dan
terbatasnya peluang pasar bagi kegiatan produksi untuk memanfaatkan sumber
daya alam. Kondisi ini perlu mendapat perhatian lebih agar ke depan persoalan
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kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan segera teratasi. Langkah
yang harus dilakukan sebagai wujud pemberian kepastian pemerintah daerah dalam
menjamin nilai kemakmuran wilayah perbatasan juga dalam rangka menjaga nilai
keutuhan NKRI sesuai dengan amanat Undang-Undang.
7.1.7.

Masih terbatasnya ketersediaan dan distribusi energi
Selama ini pasokan listrik dan kebutuhan listrik di Provinsi Kalimantan

Timur tidak seimbang, dimana pasokan listrik lebih kecil dibandingkan dengan
kebutuhan listrik. Selama ini listrik hanya mengandalkan dari pembangkit listrik
tenaga diesel yang menggunakan BBM jenis solar. Oleh karena itu Provinsi
Kalimantan Timur dikategorikan krisis listrik selama ini dan menjadi
permasalahan yang serius.
Di Provinsi Kalimantan Timur rumah tangga pelanggan listrik tahun 2017
mencapai sekitar 905.821 pelanggan. Dengan target rasio elektrifikasi pada tahun
yang sama sebesar 84,07% sedangkan target rasio elektrifikasi secara nasional
sebesar 100% masih jauh dari kondisi riil saat ini. Meskipun produksi listrik serta
jumlah listrik yang terjual mengalami peningkatan, namun masih belum mampu
memenuhi kebutuhan yang ada.
Demikian juga dengan bahan bakar mesin yang sangat dibutuhkan
masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi maupun industri masih sangat
terbatas. Potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal
menjadi peluang untuk pemenuhan kebutuhan akan energi dan air di masa depan.
Batu bara merupakan salah satu sumber daya alam yang jika dimanfaatkan secara
optimal dapat memenuhi kebutuhan energi alternatif. Batubara dapat dimanfaatkan
dalam bentuk energi listrik. Sebagai energi listrik, batubara merupakan sumber
yang dapat diandalkan dan relatif terjangkau untuk membangkitkan tenaga listrik.
Salah satu strategi untuk pengembangan kawasan perbatasan dalam RPJMN
2015-2019 adalah kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan.
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7.1.8.

Belum terpenuhinya pengelolaan sistem kelembagaan dan
manajemen pemerintah dalam mendukung pencapaian good
governance dan clean governance
Adanya ancaman dari aspek kependudukan yakni heterogenitas

masyarakat yang kompleks memerlukan perhatian yang lebih. Permasalahan
SARA perlu diperhatikan secara serius. Masalah keamanan dan ketertiban
merupakan kerjasama terpadu antar pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat.
Secara umum pemerintah telah memiliki program dari tahun ke tahun, sedangkan
masyarakat memiliki aktivitas rutin dalam mengendalikan keamanan dan
ketertiban. Namun hal ini belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang
diperoleh juga belum dapat sepenuhnya untuk menurunkan K3 bahkan
mencegahnya.
Penanganan

kebencanaan

yang

komprehensif

dan

multidimensi

diperlukan peran banyak aktor maupun kelembagaan, baik pemerintah, swata
maupun masyarakat. Pencapaian untuk kepentingan lebih luas dalam penanganan
kebencanaan secara umum belum tersedia sebuah sistem yang terintegrasi dan
terpadu antara pemerintah, masyarakat dan swasta, baik dalam penyediaan sarana
dan prasarana, manajemen, maupun kegiatan operasional. Perancangan sistem
terpadu antara pemerintah, swasta dan masyarakat sangat diperlukan.
Korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan yang dapat merugikan keuangan
daerah serta merupakan pelanggaran ekonomi, sosial dan budaya, harus dihadapi
dengan cara yang luar biasa. Tingginya komitmen dari stakeholder sangat
diperlukan dalam pemberantasan korupsi demi pembangunan di Provinsi
Kalimantan Timur yang lebih baik. Di Indonesia, kejahatan korupsi sepanjang
sejarah telah dijadikan musuh bersama dan bahkan perang terhadap praktik korupsi
semakin intens dikalangan politisi, pejabat publik, LSM, dan juga partai politik.
Bila dicermati, hampir tidak ada pemimpin yang tidak secara terbuka menyatakan
unitnya untuk memberantas korupsi dan tidak ada parpol satupun pro terhadap
korupsi. Komitmen seluruh stakeholder terhadap setiap upaya pemberantasan
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korupsi oleh penegak hukum menjadi mutlak diperlukan dalam
kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai provinsi
yang dikenal memiliki kekayaan alam melimpah, penyelenggaraan pemerintahan
banyak disorot karena memiliki peluang untuk melakukan penyimpangan
pengelolaan keuangan daerah. Pemerintahan daerah harus mengantisipasinya
adanya penyimpangan dengan memperkuat sikap politik dalam penegakan hukum
yang baik.
7.1.9.

Degradasi dan risiko lingkungan akibat perubahan tata guna lahan
untuk kegiatan ekonomi yang tidak ramah lingkungan
Kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Timur adalah seluas 12,64 juta

hektar atau lebih dari 90% luas wilayahnya. Hutan Produksi (HP) dan Hutan
Produksi Terbatas (HPT) memiliki luas total sekitar 5,92 juta hektar. Selain itu
terdapat Hutan Lindung (HL) seluas 1.844.969 ha dan Kawasan Konservasi
120.437 ha (Fungsi Kawasan Hutan Berdasarkan PERDA Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Kalimantan Timur NO 01 Tahun 2016.)
Berkaitan dengan pengelolaan hutan di Kalimantan Timur tidak terlepas
dengan kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam
(IUPHHK - HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman
Industri (IUPHHK - HTI).
Saat ini di Kalimantan Timur terdapat :


IUPHHK - HA sebanyak 57 unit dengan luas areal : 3.632.641 Ha.



IUPHHK - HTI sebanyak 42 unit dengan luas areal 1.590.184 Ha.



IUPHHK - Restorasi Ekosistem luas areal : 86.000 Ha.



Pencadangan Areal HTR (SK Menteri LHK) 1 Lokasi luas areal : 4.510 Ha



Pencadangan Hkm (SK Menteri LHK) 1 lkasi luas areal : 590 Ha.



Pencadangan Hutan Desa 6 Desa dengan luas areal : 16.052 Ha.



IPPKH 83 Unit dengan luas areal : 106.319,61 Ha.



Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu sebanyak 23 unit
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Program prioritas dalam rangka rehabilitasi lahan kritis berupa One Man Five
Tree (Omfit), sampai dengan Oktober 2014 telah tertanam 193.813.322
Batang.
Terkait dengan hak pengusahaan hutan (HPH) dan HTI juga Program

reboisasi dan rehabilitasi lahan hutan. Jumlah hutan konsesi di Kalimantan Timur
sebanyak 59 perusahaan dengan luas 3.856.141 ha konsesi hutan, sementara
Hutan Tanaman Industri (HTI) pada tahun 2016 tercatat 1.590.184 ha dikelola
oleh 42 perusahaan perkebunan.
Berbicara tentang produksi hutan yang dapat disebutkan di sini antara lain:
kayu bundar pada tahun fiskal 2017 mencapai 1.207.592,33 M3 . Untuk kayu
olahan, kayu lapis adalah produk yang paling besar (473.296,34 M3), kayu olahan
lainnya yang dihasilkan juga termasuk Kayu Gergajian, Blackboard, Veneer dan
lainnya.
Peningkatan produksi batubara disatu sisi menguntungkan karena dapat
meningkatkan PDRB pertambangan non migas yang akan berpengaruh terhadap
peningkatan PAD, tetapi di sisi lain mengakibatkan peningkatan area penambangan
batubara dan kerusakan lingkungan antara lain: 1) pengaruh air asam tambang
yang berasal dari limbah batuan sedimen, 2) kerusakan infrastruktur jalan, 3)
kebisingan aktifitas penambangan, 4) kualitas udara, 5) limbah BBM dari
kendaraan angkut tambang, 6) tidak melakukan reklamasi pasca penambangan
atau kwalitas reklamasi sangat jelek, 7) banyak terjadi genangan air pada area
bekas penambangan, 8) meningkatnya sedimentasi dan pencemaran air sungai.
Untuk menekan terjadinya kerusakan lingkungan pemerintah telah mengeluarkan
peraturan baru yang melarang ekspor batubara sebagai bahan mentah, tetapi harus
meningkatkan nilai tambah antara lain: 1) meningkatkan nilai kalori batubara, 2)
mengurangi kadar debu, kadar sulfur, dan kadar air, 3) memanfaatkan untuk energi
listrik (PLTU), 4) membuat industri briket batubara. Dengan demikian akan dapat
menekan laju produksi batubara mentah dan mengkonsevasi atau memperpanjang
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umur penambangan batubara dan menekan laju kerusakan lingkungan.
Selain itu diperkirakan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur
akan terus bertambah sementara itu luasan wilayah relatif tetap. Tersedianya
kebutuhan akan energi dan air di masa depan perlu mendapat perhatian utama yang
segera diantisipasi, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk sebagai akibat
terciptanya kegiatan- kegiatan ekonomi. Kondisi demikian membawa konsekuensi
terhadap kemampuan akses penduduk terhadap ketersediaan energi dan air.
Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan identifikasi lokasi-lokasi baru yang
dapat digunakan sebagai daerah pemasok energi baru atau alternatif dan air
sehingga dapat mendukung bertambahnya jumlah penduduk.
Demikian pula dengan kebutuhan air di masa depan dapat memanfaatkan
sumber daya air berupa air permukaan, mengingat di provinsi ini terdapat sungai
besar yang bersumber di hulu. Akan tetapi pemanfaatan sumber daya air berasal
dari sungai hanya dapat terjamin keberlangsungannya jika wilayah hulu, sebagai
daerah cadangan air, terjaga kelestarian lingkungannya. Dalam arti hutan di
wilayah hulu masih tetap terjaga dan tidak terjadi penggundulan atau pengrusakan
hutan yang mengakibatkan rusaknya cadangan air tanah di wilayah tersebut.
7.2.

RENCANA AKSI DAERAH (RAD)
Dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana

pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus
berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program - program
prioritas yang diselenggarakan oleh perangkat daerah untuk mendukung Visi dan
Misi Gubernur dan Wakil Gubernur definitif di Provinsi Kalimantan Timur masa
bakti 2019-2023.
Untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur menetapkan rangkaian program sesuai dengan
Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan
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Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang terkait langsung dengan
Rencana Aksi Daerah (RAD) yang merupakan implementasi Misi 1 yaitu
Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia
Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas.
Adapun SKPD terkait untuk mewujudkannya diantaranya pertama Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas
Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Sementara
SKPD lainnya hanya penunjang terwujudnya visi dimaksud. Akan tetapi peran
seluruh stakeholder di Kalimantan Timur juga harus berkontribusi untuk
mempercepat penanggulangan kemiskinan terutama LSM dan perusahaan yang
berinvestasi di Kalimantan Timur.
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BAB. VIII
PENUTUP
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) ini disusun sebagai
upaya

untuk

mempercepat

penanggulangan

kemiskinan

pada

program

pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Timur dengan kebijakan yang akan
dilaksanakan sesuai dengan arah dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
Dengan prinsip-prinsip dan mekanisme pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
dimana program/kegiatan diarahkan keberpihakan pada masyarakat miskin yang
tujuannya dapat menciptakan peluang kerja dan berusaha, peningkatan
pendapatan masyarakat miskin, peningkatan sarana dan prasarana sosial dan
ekonomi serta peningkatan bantuan perlindungan sosial .
Upaya ini membantu percepatan pencapaian target pengurangan
kemiskinan yang menjadi salah satu tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustanaible Development Goals-SDGs) dan peningkatan Index Pembangunan
(IPM).

Dengan

demikian

berhasilnya

penanggulangan

kemiskinan

dan

pengurangan pengangguran di Kalimantan Timur diperlukan komitmen yang kuat,
konsisten dan konsekuen dari semua pihak baik dari unsur Pemerintah, Swasta
dan Masyarakat. Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan SDGs tidak
berhenti sebatas komitmen, namun harus diwujudkan dalam aksi/tindakan nyata
peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.
Program-program

bantuan

yang

berorientasi

pada

kedermawanan

pemerintah justru dapat memperburuk moral dan prilaku masyarakat miskin.
Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk
menumbuhkan

budaya

ekonomi

produktif

dan

mampu

membebaskan

ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-
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program bantuan bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam
penyalurannya.
Kedepan diharapkan dana bantuan dapat secara langsung digunakan untuk
peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti dibebaskannya biaya
sekolah dan dibebaskannya biaya-biaya pengobatan di pusat kesehatan
masyarakat (puskesmas).
Pendampingan melalui inovasi teknologi dan pembinaan usaha menjadi
sangat penting karena berfungsi membangkitkan semangat, kreativitas dan
perubahan di kalangan warga miskin agar mampu berdaya di segala sektor
kehidupannya.
Rekomendasi :
Penanggulangan kemiskinan harus berlandaskan pada strategi:
1. Memperbaiki program perlindungan sosial;
2. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;
3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin;
4. Menciptakan pembangunan yang inklusif.
Akhir kata, semoga Buku Strategi Penanggulangan Kermiskinan Daerah
(SPKD) ini akan terus digunakan dan banyak memberikan manfaat bagi
pemerintah dan masyarakat luas dalam rangka menanggulangi kemiskinan di
Kalimantan Timur, terima kasih.
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