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fungsi Bappeda berdasarkan 
Peraturan Gubernur Nomor 46 
tahun 2008 maka Visi Bappeda 
Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

“ Terwujudnya Perencanaan 

Pembangunan Daerah Yang 

Berkualitas Dalam Rangka 

Mewujudkan Kalimantan Timur 

Sebagai Pusat Agroindustri dan 

Energi Terkemuka ”.
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PENJABARAN DARI VISI DIMAKSUD :

Pemerintah Kalimantan Timur memiliki Tekad, Komitmen dan Keberanian Menjalankan

Kewenangan secara Otonom dalam mengatur dan Mengelola Potensi Sumber Daya Alamnya

untuk Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Timur yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.
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MASIH berada disituasi pandemi Covid-19 

yang belum berujung, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan 

Timur tetap berupaya maksimal dalam rang-

ka penyelesaian dokumen Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Do-

kumen RKPD Kalimantan Timur tahun 2021 

telah sampai pada tahap penetapan Pera-

turan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 

42 tahun 2020 tentang RKPD Provinsi Kali-

mantan Timur Tahun 2021, yang ditetapkan 

pada tanggal 17 Juli 2020 dengan melampir-

kan pemetaan dan pemutakhiran nomenkla-

Tanggap Aksi “Perencanaan” 
Menghadapi Covid-19

tur program dan kegiatan pada Rancangan 

Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 

2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Da-

lam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah.

 Melalui dokumen RKPD 2021, Pemer-

intah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 

melakukan tanggap aksi dengan orientasi 

baru perumusan Kerangka ekonomi daer-

ah, prioritas pembangunan daerah, serta 

rencana kerja dan pendanaan tahun 2021,  

Ilustrasi : Virus Covid-19
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dengan mempertimbangkan perubahan 

kondisi kehidupan sosial ekonomi di daer-

ah dampak dari Pandemi Covid-19. Dampak 

yang dirasakan Kalimantan Timur cukup 

besar dengan terputusnya mata-rantai pa-

sokan barang dan jasa, terganggunya mobil-

itas masyarakat, dan melambatnya kegiatan 

ekonomi khususnya pada sektor industri, 

pariwisata, perdagangan dan jasa yang ber-

dampak pada meningkatnya angka-angka 

pengangguran dan kemiskinan serta pada 

gilirannya menimbulkan kontraksi pada per-

tumbuhan ekonomi daerah. 

 Berkaitan dengan hal tesebut, RKPD 

2021 akan difokuskan pada pemulihan ke-

hidupan sosial dan perekonomian mas-

yarakat melalui upaya peningkatan sistem 

kesehatan, ketahanan pangan, perlindun-

gan sosial, ketahanan bencana, dan pemu-

lihan ekonomi terkait dengan pengemban-

gan industri dan peningkatan infrastruktur. 

Oleh karena itu, tema RKPD 2021 adalah  

“Menumbuhkan Industri Hilir yang Men-

dukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi 

Kawasan Dalam Rangka Mendukung Perce-

patan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi 

Sosial”.

 Tema RKPD Kalimantan Timur tahun 

2021 telah selaras dengan tema Rencana 

Kerja Pemerintah (RKPD) tahun 2021 yai-

tu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan 

Reformasi Sosial”, dengan fokus pemban-

gunan pada pemulihan industri, pariwisata, 

dan investasi; reformasi sistem kesehatan 

nasional; reformasi sistem perlindungan 

sosial; dan reformasi sistem ketahanan 

bencana.

 Beberapa target indikator makro 

pembangunan di Kalimantan Timur tahun 

2021 juga turut mengalami penyesuaian 

seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat 

kemiskinan, tingkat pengangguran terbu-

ka. Target capaian diturunkan dari target 

sebelumnya, mengingat kinerja pencapa-

ian pembangunan mengalami keterbatasan 

dari sisi pendanaan dan pendapatan. 

 Namun, proses penyusunan doku-

men perencanaan lainnya seperti peny-

usunan Perubahan RKPD Kalimantan Timur 

tahun 2020 dan Perubahan RPJMD Kali-

mantan Timur tahun 2019-2023 juga tidak 

kalah penting untuk dilakukan pada tahun 

yang berat ini. Bappeda Provinsi Kaliman-

tan Timur akan terus menjaga agar kualitas 

perencanaan daerah tetap sesuai pada jal-

urnya dengan menyusun strategi dan arah 

kebijakan yang tepat demi kesejahteraan 

masyarakat Kalimantan Timur.



07

Peluncuran Kertas Kebijakan untuk 
Mengatasi dan Mencegah Dampak Covid-19 
pada Anak dan Individual Rentan

Sektor Industri Pengolahan untuk Masa 
Depan Kaltim Dalam Strategi dan Arah 
Kebijakan Pembangunan Kalimantan Timur

Koordinasi DPRD Berau terkait 
Penanganan Abrasi Pantai Derawan

Pengantar Kepala     Hal 05

Pengantar Ke     Hal 08 

Odah Bappeda     Hal 09 

Odah Bappeda     Hal 12   

Odah Bappeda     Hal 14 

Odah Bappeda     Hal 15 Odah Bappeda     Hal 28 

Odah Bappeda     Hal 26 

Odah Bappeda     Hal 24 

Odah Bappeda     Hal 22 

Odah Bappeda     Hal 20 

Odah Bappeda      Hal 19 

Tanggap Aksi “Perencanaan” 
Menghadapi Covid-19

Bappeda Lakukan Penyembelihan 
Hewan Kurban

Pembahasan dan Penandatanganan 
Berita Acara Hasil Pemetaan Nomenklatur 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai 
Permendagri 90/2019

Seminar Online Optimalisasi Pengelolan 
Produktifitas Kawasan Berbasis Geospasial 
di Kalimantan Timur

Prof. Aswin menjadi Narasumber Sosialisasi 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
Kabupaten Berau

Webinar Peluang dan Tantangan 
Pembangunan Pariwisata Berkelajutan 
Kalimantan Timur pada Era Strategis

Odah Bappeda     Hal 17 
Kepala Bappeda Menjadi Narasumber Rembuk 
etam Refleksi setahun Kaltim jadi Ibu Kota 
Negara Baru

Rombongan Bappeda Kaltim 
Menghadiri Peresmian PLTS Rantau Buta

Sosialisasi Satu Data Indonesia 
di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur 
dan Forum SIDATA Tahun 2020

Asistensi Analisis Jabatan dan Analisis 
Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Timur
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Samarinda,(02/08/2020). 

Gema takbir berkuman-

dang mengiringi kegia-

tan penyembelihan kur-

ban yang dilaksanakan di 

halaman belakang kantor 

Bappeda Provinsi Kali-

mantan Timur. Kegiatan 

ini dipimpin oleh Kasubag 

Umum Ramsyah, SE.

 Tidak seperti tahun 

sebelumnya dimana pada 

peringatan Hari Raya Idul 

Adha dihadiri keluarga 

besar Bappeda Provinsi 

Kaltim, namun pelaksa-

naan kurban kali ini han-

ya di hadiri oleh panitia 

kurban. Hal ini dilakukan 

dalam rangka mematuhi 

prokol kesehatan mengin-

gat pandemi covid19 yang 

masih dalam kondisi daru-

rat.

 Pada dasarnya, 

penyembelihan hewan 

Bappeda Lakukan 
Penyembelihan Hewan Kurban

kurban ini mengandung dua nilai 

yakni kesalehan ritual dan kes-

alehan sosial. Kesalehan ritual 

berarti dengan berkurban, kita 

telah melaksanakan perintah Al-

lah SWT yang bersifat transed-

ental. Kurban dikatakan sebagai 

kesalehan sosial karena selain 

sebagai ritual keagamaan, kur-

ban juga mempunyai dimensi ke-

manusiaan.

 Ramsyah menga-

takan ibadah kurban ha-

rus dapat dimaknai, bu-

kan sekedar seremonial 

penyembelihan hewan 

kurban saja, tetapi juga 

dapat meningkatkan soli-

daritas dan kepekaan so-

sial kita terhadap sesama.

(ft)

Pelaksanaan Pemotongan Hewan Qurban di lingkungan Bappeda Prov. Kaltim
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Pembahasan dan Penandatanganan 
Berita Acara Hasil Pemetaan Nomenklatur 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sesuai 
Permendagri 90/2019

BADAN Perencanaan Pem-

bangunan Daerah Provinsi 

Kaltim melaksananakan ra-

pat Pembahasan dan Penan-

datanganan Berita Acara hasil 

pemetaan nomenklatur pro-

gram/kegiatan/sub kegiatan 

sesuai permendagri 90 tahun 

2019 pada Kamis 9 Juli 2020 

secara online melalui Video 

Conference.

 Acara yang dilak-

sanakan di ruang rapat Geo-

spasial Comand Center ini 

dibuka oleh Kepala Bappeda 

Provinsi Kaltim Prov. Dr. Ir. H. 

M. Aswin, MM. Nampak had-

ir bersama beliau Sekretar-

is Bappeda Provinsi Kaltim 

Drs. Sufian Agus, MM,  Kepa-

la Bidang Perencanaan dan 

Pengendalian Pembangunan 

Daerah Charmarijaty, ST, 

M.Si, Kepala Bidang Ekonomi, 

Kabid Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia Drs. 

H. Hariyo Santoso

 Kabid Ekonomi dan SDA 

Saur Parsaoran. T, S.Pi, MEMD, 

Kabid Prasarana Wilayah Drs. 

Rapat Pembahasan dan Penandatanganan Berita Acara hasil pemetaan nomenklatur 
program/kegiatan/sub kegiatan sesuai permendagri 90 tahun 2019
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H. Iman Hidayat, M.Si beserta 

jajaran Kepal seksi di Bappe-

da Provinsi Kaltim dan diikuti 

secara virtual oleh perangkat 

Daerah lingkup Pemerintah 

Provinsi Kaltim.

 Aswin mengatakan 

bahwa bahwa Pemerintah 

Daerah dalam menyusun 

RKPD tahun 2021 melaku-

kan pemetaan program dan 

kegiatan sesuai dengan kla-

sifikasi, kodefikasi dan no-

menklatur yang diatur dalam 

Permendagri 90/2019. Selan-

jutnya hasil pemetaan ditu-

angkan dalam berita acara 

hasil pemetaan dan menjadi 

lampiran pada Perkada ten-

tang RKPD provinsi dan kabu-

paten/kota.

 Dalam kesempatan ini 

pula Aswin menyampaikan 

beberapa substansi Pelaksa-

naan Kegiatan yaitu :

1. Klasifikasi, kodefikasi, dan 

nomenklatur perencanaan 

pembangunan diperlukan 

untuk mengintegrasikan 

dan menyelaraskan peren-

canaan pembangunan dan 

keuangan daerah serta 

mendukung Sistem Infor-

masi Pemerintahan Daer-

ah;

2. Pemetaan atas klasifikasi, 

kodefikasi, dan nomenkla-

tur program/kegiatan/sub 

kegiatan disusun secara 

sistematis sebagai acuan 

dalam penyusunan doku-

men perencanaan pemba-

ngunan daerah dan keuan-

gan daerah yang telah 

diatur dalam Permendagri 

90/2019;

3. Substansi pemetaan juga 

perlu dilakukan karena 

penyusunan APBD tahun 

2021 diarahkan menggu-

nakan Sistem Informasi Pe-

merintahan Daerah (SIPD) 

dengan nomenklatur Pro-
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gram/Kegiatan/Sub Kegia-

tan yang diatur dalam Per-

mendagri 90/2019;

4. Hasil pemetaan Program/

Kegiatan/Sub Kegiatan 

akan dibahas bersama 

dengan Perangkat Daerah;

5. Berdasarkan hasil pe-

metaan, apabila terdapat 

klasfikasi, kodefikasi, dan 

nomenklatur program/ke-

giatan/sub kegiatan yang 

belum diakomodir dalam 

Permendagri 90/2019, 

maka diajukan usulan 

pemutakhiran melalui 

Sistem Informasi Pemerin-

tahan Daerah;

6. Mekanisme pembahasan 

hasil pemetaan nomenkla-

tur program/kegiatan/sub 

kegiatan akan dibagi men-

jadi dua sesi sesuai dengan 

jadwal yang telah ditetap-

kan dalam undangan;

7. Hasil dari pembahasan 

tersebut, dituangkan da-

lam Berita Acara yang 

ditandatangani oleh Kepa-

la Bappeda dan Kepala 

Perangkat Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur;

8. Berita Acara yang telah 

ditandatangani akan men-

jadi lampiran pada Perka-

da tentang RKPD Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 

2021.(ft)
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KEPALA Bappeda Provinsi Ka-

limantan Timur Prof. Dr. Ir. 

H. Aswin, MM mewakili Gu-

bernur Kaltim menyampaikan 

paparan terkait RKOD Kali-

mantan Timur pada seminar 

online dengan Topik Berani 

Kaltim Berdaulat melaui Vid-

eo Conference di Ruang Rapat 

GSCC kantor Bappeda Kaltim 

pada Kamis 16 Juli 2020.

 Kegiatan ini merupa-

kan Kerjasama dari Univer-

Aswin sebut ekonomi Kaltim dipengaruhi oleh perang dangang antara 
Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok

Seminar Online Optimalisasi Pengelolan 
Produktifitas Kawasan Berbasis Geospasial 

di Kalimantan Timur

sitas Mulawarman khususnya 

Pusat Kajian Pengembangan 

dan Penataan Ruang (PKP2R) 

bersama Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Timur. Hadir da-

lam acara ini Rektor Univer-

sitas Mulawarman Prof. Drs. 

H. Masjaya, Kepala Bappen-

da Dra. Hj. Ismiati, Kepala 

PKP2R Dr. Ir. Zulkarnain, Ms, 

dan Nara Sumber Drs. Samedi 

Amulyo, MA, PHd.

 Seminar yang dii-

kuti sekitar 400 partisipan 

ini bertujuan untuk mendi-

skusikan strategi kebijakan 

untuk mengoptimalisasikan 

kawasan dalam rangka men-

dukung hilirisasi produk sum-

ber daya kawasan dan untuk 

peningkatan daerah. Sehing-

ga dapat ,meningkatkan sum-

ber pembiayaan pembangu-

nan daerah.

 Dalam Kesempatan 

ini Kepala Bappeda Prov. 

Kaltim menyampaikan pa-

paran mengenai RKPD Kaltim 

2021. Beliau menyebutkan 

Kerangka pikir dalam peru-

musan prioritas RKPD di Ka-

limantan Timur, ini mungkin 

cocok dengan yang dipikir-

kan oleh pak Zulkarnain yaitu 

menumbhkan hilirisasi Indus-

Prof. Dr. Ir. H. Aswin, MM mewakili Gubernur Kaltim menyampaikan paparan 
dalam acara Seminar online dengan Topik Berani Kaltim Berdaulat
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tri yang mampu memperkuat 

ekonomi kerakyatan serta 

berdampak pada peningkatan 

ekonomi kawasan. diperlukan 

industri-industri dasar yang 

dapat beroperasi pada ska-

la produksi. Oleh karena itu 

pembangunan 2021 nanti itu 

difokuskan pada pemulihan 

ekonomi penguatan indus-

tri perdagangan dan koper-

asi ketersediaan infrastruk-

tur dasar ketersediaan akses 

pendidikan dan kesehatan 

serta reformasi sosial. 

Aswin juga menyampaikan 

Saat ini tantangan pemban-

gunan yang dihadapi Provin-

si Kalimantan Timur secara 

global dipengaruhi oleh 

perang dagang antara Amer-

ika Serikat dan Republik 

Rakyat Tiongkok, dan perlam-

batan pertumbuhan ekonomi 

secara global akibat covid-19. 

Jika dilihat dalam peta ek-

spor Kalimantan Timur RRT 

memiliki peran yang cukup 

besar yaitu (28% dari total 

nonmigas) diperkirakan akan 

menahan prospek pertumbu-

han ekonomi Kaltim dalam 

jangka menengah. Tantan-

gan selanjutnya adalah di-

tunjuknya Kaltim sebagai Ibu 

Kota Negara Republik Indone-

sia yang cukup berpengaruh 

yang menuntut Kaltim untuk 

melakukan (1) Percepatan 

transformasi ekonomi melalui 

pengembangan ekonomi 

wilayah IKN dengan pengem-

bangan sector industry pengo-

lahan, ndustri perdagangan, 

dan pariwisata yang berwa-

wasan lingkungan, (2) Per-

cepatan pembangunan dan 

pemerataan INFRSTRUKTUR 

dalam rangka pemenuhan ke-

butuhan infrastruktur dasar 

dan konektivitas dari dan 

menuju IKN, (3) Peningkatan 

KAPASITAS dan KUALITAS SDM 

lokal untuk mempersiapkan 

SDM yang memiliki daya saing 

sesuai tuntutan kebutuhan 

pembangunan IKN-RI, dan (4) 

Peningkatan upaya rehabili-

tasi kawasan hutan serta mit-

igasi dan pengurangan resiko 

bencana, seperti Karhutla, 

Banjir, Tanah Longsor, dll.

Kemudian dampak akibat 

pandemic Covid19 adalah 

berkurangnya kapasitas pro-

duksi, menurunnya laju per-

tumbuhan ekonomi, meningk-

tanya PHK dan Pengangguran, 

meningkatnya angka kemi-

skinan, dan meningkatnya 

kredit macet serta penurunan 

daya beli masyarakat. 

“bisa kita lihat Pandemic 

covid19 ini berdampak pada 

perlambatan pertumbuhan 

ekonomi Kaltim pada triwu-

lan 1 sebesar 1.27% year on 

year, kemudian terjadi ke-

naikan tingkat penganggu-

ran pada awal 2020 menjadi  

6.88%., tingkat kemiskinan 

Kaltim hingga maret mening-

kat menjadi 6.10%. dan ting-

kat inflasi hingga juni ter-

catat 1.52% year on year”, 

jelasnya. (ft)
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Samarinda 28 Juli 2020, Dalam 

Rangka memenuhi Komitmen 

Pemerintah dalam pelak-

sanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan 

/ Sustainable Development 

Goals (TPB/SDGs) dan Pe-

metaan Indikator Kabupaten 

Berau. Maka Pemerintah Ka-

bupaten Berau melaksanakan 

Sosialisasi berkenaan hal 

tersebut.

 Kegiatan  diiku-

ti seluruh Perangkat Derah 

Lingkup Pemerintah Kabupat-

en Berau. Peserta dalam ke-

giatan ini dibagi menjadi dua 

yaitu peserta online dan pe-

Prof. Aswin menjadi Narasumber Sosialisasi Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Berau

serta offline. Dimana peserta 

online hadir melalui aplikasi 

Zoom Meeting.

 Dalam hal ini  Kepala 

Bappeda Provinsi Kalimantan 

Timur Prof. Dr. Ir. H. M. As-

win, MM  turut hadir secara 

online menjadi narasumber 

pada kegiatan tersebut, den-

gan menyampaikan materi 

Pembelajaran Penyusunan 

dan Status Capaian RAD Ka-

bupaten Berau. 

 Pada kesempatan ini 

Prof. Aswin menyampaikan 

SDGs memiliki 17 tujuan 

(goals) , 169 target dan 241 

indikator yang di kelompokan 

menjadi menjadi 4 pilar , yai-

tu pilar pembangunan sosial, 

pilar pembangunan ekonomi, 

pilar pembangunan lingkun-

gan, dan pilar pembangunan 

hukum & tata kelola.

  Lebih lanjut Aswin 

menjelaskan dalam pelaksa-

naannya pencapaian tujuan 

pembangunan berkelanjutan 

sesuai perpres nomor 59 ta-

hun 2017 , Gubernur Meny-

usun RAD TPB lima tahunan 

bersama Bupati/Walikota di 

wilayahnya masing-masing 

dengan melibatkan ormas, 

filantropi, pelaku usaha, Ak-

ademisi, dan Pihak terkait 

lainnya. Kemudian Guber-

nur menyampaikan setiap 

tahun laporan pencapaian 

atas pelaksanaan sasaran TPB 

Daerah kepada Menteri Da-

lam Negeri dan Menteri Per-

encanaan Pembangunan Nasi-

onal. (Bapp/Hum/Fat)

Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, MM menjadi Narasumber 
Sosialisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Berau
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“PEMERINTAH Provinsi Kali-

mantan Timur mengapesiasi 

kegiatan seminar ULS Puast 

Kajian Pengembangan dan Pe-

nataan Ruang Universitas Mu-

lawarman untuk mendorong 

upaya inovatif dari Pemer-

intah Daerah di Kalimantan 

Timur melalui seminar online 

dengan tema Peluang Tantan-

gan Pembangunan Pariwisata 

Berkelanjutan di Kalimantan 

Timur pada era strategis” Un-

Webinar Peluang dan Tantangan 
Pembangunan Pariwisata Berkelajutan 
Kalimantan Timur pada Era Strategis

gkap Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M 

selaku Kepala Bappeda Provin-

si Kalimantan Timur sekaligus 

membuka acara webinar yang 

di laksankanan pada Kamis 13 

Agustus 2020.  Diketahui bah-

wa sektor pariwisata merupa-

kan sektor unggulan di Kali-

mantan Timur kedepannya. 

Pada  masa pandemi Covid-19 

ini kepercayaan paling utama 

adalah keamanaan dan kese-

hatan pada para wisatawan. 

Kondisi pandemi Covid-19 ini 

mempengaruhi perekonomi-

an di Kalimantan Timur. 

 Sektor pariwisata akan 

menjadi salah satu sektor 

ekonomi yang akan dikem-

bangkan dalam mendukung 

transformasi ekonomi di Ka-

limantanTimur. Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur 

akan mendorong pariwisata 

untuk menjadi sektor yang 

menabah nilai tambah pada 

masyarakat Kaltim dengan 

destinasi yang memiliki  daya 

tarik. Seperti Berau yang 

memiliki gugusan Pulau De-

rawan dan sekitarnya, Pulau 

Derawan merupakan salah 

satu destinasi pariwisata un-

ggulan di Indonesia, Pulau 

Derawan termasuk kategori 

Kawasan Strategis Pariwisa-

ta Nasional (KSPN). Peluang 

Tempat Wisata Pulau Derawan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
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Provinsi Kalimantan Timur 

sangat besar karena masuk 

didalam destinasi pariwisa-

ta Nasional, hal ini akan 

membantu meningkatkan 

pendapatan daerah. 

 Kalimantan Timur yang 

dianugerahi biota laut yang 

indah, kawasan magrove dan 

sosial budaya yang memiliki 

nilai ketertarikan wisatawan 

untuk mengunjungi merupa-

kan peluang terbesar un-

tuk melakukan transformasi 

ekonomi Kalimantan Timur. 

Berdasarkan data BPS jum-

lah wisatawan mancanegara 

yang berkunjung ke Kaliman-

tan Timur periode Januari 

2018 – Januari 2019 mencapai 

2.804 kunjungan. Ketertari-

kan wisatawan mancanega-

ra membuat peluang untuk 

pariwisata Kalimantan Timur 

menjadi primadona wisa-

tawan baik domestik mau-

pun mancanegara. Namun, 

perlunya pembenahan untuk 

meningkatkan pariwisata di 

Kalimantan Timur, mulai dari 

inovasi pengemasan paket 

wisata, pembenahan 5A da-

lam pariwisata (Akomodasi, 

Amintas, Aktivitas, Atraksi 

dan Aksesbilitas) serta perlu-

nya pelatihan dan sertifikasi 

terkait Sumber Daya Manusia 

(SDM) pada usaha jasa pari-

wisata. 

 Pembangunan infras-

truktur sebagai pendukung 

pariwisata di Kalimantan 

Timur merupakan salah satu 

upaya untuk kemudahan ak-

ses wisatawan yang datang 

berkunjung ke Kalimantan 

Timur, sertifikasi usaha jasa 

pariwisata diperlukan untuk 

menumbuhkan rasa keper-

cayaan pada wisatawan yang 

datang. Ketika wisatawan 

hendak melakukan perjalanan 

wisata terutama wisata yang 

berbasis alam dan laut maka 

seorang pemandu wisata di 

wajibkan mempunyai sertifi-

kasi agar kepercayaan pada 

wisatawan yang berkunjung 

ke Kalimantan Timur.  Pelu-

ang lainnya yang akan men-

jadikan pariwisata sebagai 

sektor ekonomi di Kalimantan 

Timur yaitu kesadaran mas-

yarakat dan pariwisata men-

jadi kebutuhan yang semakin 

meningkat. Pariwisata men-

jadi gaya hidup di seluruh 

lapisan masyarakat, hal ini 

akan menjadi peluang bagi 

Kalimantan Timur untuk upa-

ya transformasi ekonomi. 

 “Pelaksanaan acara 

seminar online yang di ga-

gas oleh ULS Pusat Kajian 

Pengembangan dan Penata-

an Ruang Universitas Mula-

warman, diharapkan dapat 

memberikan masukan untuk 

pembangunan Kalimantan 

Timur yang lebih baik” Ung-

kap Kepala Bappeda Provinsi 

Kalimantan Timur sekaligus 

menutup kata sambutan. 

(vs)
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Samarinda,(26 Agustus 2020). 

Pembahasan isu mengenai 

IKN baru di tahun 2020 ini 

telah tenggelam di karenakan 

pandemi covid19 yang sedang 

melanda baik dunia mapun 

Indonesia, namun hal ini ti-

dak membuat pemerintah 

surut semangat untuk tetap 

membangun IKN.

 Hal ini lah yang mem-

buat Kaltim Post Goup menye-

lenggarakan acara Rembuk 

Kepala Bappeda Menjadi Narasumber Rembuk etam 
Refleksi setahun Kaltim jadi Ibu Kota Negara Baru

Etam dengan tema “Re-

fleksi setahun Kaltim jadi 

Ibu Kota Negara Baru” 

secara virtual melalui ap-

likasi Zoom Meeting.

 Hadir dalam kegia-

tan ini sebagai narasum-

ber Deputi Pengembangan 

Regional Bappenas Rudy 

Soeprihadi, Wakil Guber-

nur Kaltim Hadi Mulyadi, 

Wakil Bupati PPU Ham-

dam, Walikota Balikpa-

pan Rizal Effendi, Krtua DPRD 

Kaltim Makmur Hapk, Dosen 

FEB Unmul Aji Sofyan Effendi, 

Dosen Fisip Unmul Lutfi Wa-

hyudi, dan Kepala Bappeda 

Kaltim HM Aswin.

 Dalam paparan kepa-

la Bappeda menyebutkan 

Pemerintah Provinsi Kaltim 

menindak lanjuti keputusan 

pemindahan IKN ini dengan 

berbagai upaya baik dari sisi 

penyiapan Dokumen Perenca-

Rembuk Etam dengan tema “Refleksi setahun Kaltim jadi Ibu Kota Negara Baru”
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naan maupun dari sisi pemba-

ngunan infrastruktur.

 Lebih lanjut beliau 

menjelaskan program/kegia-

tan yang dilakukan dalam up-

aya mendukung IKN di bidang 

infrastruktur adalah pening-

katan jalan akses dari sim-

pang KM.38 samboja menuju 

Semoi Sepaku – Petung yang 

saat ini adalah akses uta-

ma menuju lokasi inti IKN, 

kemudian peningkatan jalan 

Mulawarman yang terletak 

di wilayah pesisir Balikpapan 

menuju Samboja, selain itu 

pemerintah juga melakukan 

upaya percepatan  Pemban-

guna Akses Jembatan Pulau 

Balang.

 Dalam Rangka pening-

katan cakupan layanan air 

minum di kota Balikpapan Pe-

merintah Kalimantan Timur 

Juga berkontribusi dalam 

Pembangunan SPAM Teritip, 

karena Balikpapan sebagai 

Kota Eksisting yang di proyeksi menjadi hinterland 

IKN.

 Dapat kita ketahui bersama berdasarkan 

timeline rencana pembangunan IKN, bahwasannya 

progress pembangunan IKN sampai dengan tahun 

2020 ini masih on-track. Karena kegiatan pembangu-

nan IKN di tahun 2019-2020 masih difokuskan pada 

kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, “Bap-

penas, Kementrian ATR/BPN dan KLHK terus berko-

munikasi dengan kami di daerah dalam setiap tahap 

pembangunan IKN, terakhir pelaksanaan konsultasi 

public RTR KSN pada 13 Agustus lalu di Samarinda” 

jelas Aswin. (ft)

Virtual Zoom Meeting Rembuk Etam dengan tema 
“Refleksi setahun Kaltim jadi Ibu Kota Negara Baru”.
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Paser, (02/08/2020). Jalan den-

gan kontur tanah liat dan ba-

sah membuat perjalanan menu-

ju desa Rantau Buta Kabupaten 

Paser terasa sulit, namun tidak 

menyurutkan semangat Kepala 

Bappeda Provinsi Kaltim Prof. Dr. 

Ir. H. M. Aswin, MM untuk men-

dampingi Gubernur Kalimantan 

Timur Dr. H. Isran Noor meres-

mikan Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya (PLTS) Terpusat Off Grid 24 

Kilo Watt Peak (KWP).

 Turut hadir bersama 

Kepala Bappeda, Kepala Bidang 

Ekonomi Bappeda Saur Parsa-

oran Provinsi Kaltim beserta Staff 

Bidang Ekonomi.

 Diawali dengan dengan 

pemotongan pita peresmian 

dilakukan di lokasi pemasangan 

mesin PLTS Kecamatan Batu 

Sopang Kabupaten Paser,  kemu-

dian kegiatan ini dilanjutkan 

dengan penandatanganan prasar-

ti oleh Gubernur Isran Noor. 

 Di lansir dari kaltimprov.

go.id Pembangunan PLTS ini me-

nelan dana sekitar Rp3,8 miliar yang bersumber dari 

APBD Kaltim 2020, dengan kapasitas terpasang 24 KWP 

atau setara dengan 20.000 watt. (ft)

Rombongan Bappeda Kaltim 
Menghadiri Peresmian PLTS 

Rantau Buta

Gubernur Kaltim Dr. H. Isran Noor Berfoto bersama 
setelah meresmikan PLTS  Rantau Batu, Kabupaten Paser.      
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Samarinda, (9/09/2020). 

Kepala Bappeda Provin-

si Kaltim Prof. Dr. Ir. H. 

M. Aswin, MM  Membu-

ka Acara Sosialisasi Satu 

Data Indonesia di Ting-

kat Provinsi Kalimantan 

Timur dan Forum SIDATA 

Tahun 2020 di ruang ra-

pat GSCC kantor Bappeda 

Provinsi Kaltim lantai III.

 Sosialisasi yang di 

laksanakan secara Online 

Sosialisasi Satu Data Indonesia 
di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur 

dan Forum SIDATA Tahun 2020

melalui aplikasi zoom meet-

ing ini di ikuti oleh Perangkat 

Daerah Lingkup Provinsi Kali-

mantan Timur.

 Kegiatan ini mengh-

adirkan narasumber Staf Ahli 

Acara Sosialisasi Satu Data Indonesia di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur

Drs. Oktorialdi, MA. Ph.D menjadi narasumber Sosialisasi Satu Data Indonesia di Tingkat 
Provinsi Kalimantan Timur dan Forum SIDATA Tahun 2020.
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Menteri PPN/Bapenas Bidang 

Pemerataan & Kewilayahan 

sebagai Koordinator Sekretar-

iat Satu Data Indonesia Ting-

kat Pusat Drs. Oktorialdi, MA. 

Ph.D  dan Charmarijaty, ST, 

M.Si selaku Kepala Bidang Pe-

rencanaan dan pengendalian 

Pembangunan Dearah Bappe-

da Provinsi Kalimantan Timur.

Pelaksanaan Sosialisasi Satu 

Data Indonesia di Tingkat 

Provinsi dan Forum Sistem 

Informasi Data (SIDATA) Ka-

limantan Timur Tahun 2020 

bertujuan untuk mening-

katkan wawasan dan men-

yamakan level pemahaman 

terhadap Satu Data Indonesia 

dan sebagai forum koordinasi 

dan konsultasi sekaligus up-

aya bersama dalam rangka 

sinkronisasi, harmonisasi, dan 

sinergi kebijakan Satu Data 

Indonesia. Serta memanfaat-

kan aplikasi program berbasis 

web yang berisikan informasi 

data-data pembangunan Ka-

limantan Timur yaitu Sistem 

Informasi Data (SIDATA) Ka-

limantan Timur  yang telah 

dibangun sejak tahun 2015 

untuk mendukung Satu Data 

Indonesia.

 Hal ini disampaikan 

oleh Aswin dalam sambutan-

nya, “tujuan dari pertemuan 

ini adalah mensosialisasikan 

Satu Data Indonesia di Ting-

kat Provinsi sebagai tindak 

lanjut terbitnya Peraturan 

Presiden Nomor 39 Tahun 

2019, Pemanfaatan Sistem In-

formasi Data (SIDATA) Kaltim 

sebagai instrument perenca-

naan daerah, serta melihat 

kesiapan SIDATA Kaltim untuk 

mendukung Satu Data Indo-

nesia” jelasnya.

 Bappeda Provinsi Kali-

mantan Timur yang diberikan 

amanah sebagai Sekretariat 

Satu Data Indonesia di Ting-

kat Provinsi memiliki tanggu-

ng jawab untuk menjalankan 

dukungan teknis, operasion-

al maupun administratif da-

lam hal penyelenggaraan ke-

giatan Satu Data Indonesia. 

Salah satu dari hal ini adalah 

penyelenggaraan kegiatan 

Sosialisasi Satu Data Indone-

sia yang bersifat krusial un-

tuk mewujudkan pemahaman 

yang sama terhadap Satu 

Data Indonesia.

 Sementara itu SIDATA 

Kaltim yang dibangun sejak 

tahun 2015 disusun berdasar-

kan elemen data yang diperlu-

kan dalam proses penyusunan 

perencanaan, pengendalian 

dan evaluasi pembangunan 

yang saat ini diatur dalam 

Permendagri No. 86 tahun 

2017 dan Permendagri 70 ta-

hun 2019 tentang Sistem In-

formasi Pemerintahan Daer-

ah.

 SIDATA KALTIM juga 

mengakomodir kebutuhan 

data untuk indikator Sustain-

able Development Goals yang 

mengacu pada Rencana Aksi 

Daerah SDGs Provinsi Kali-

mantan Timur.(ft)



22

Samarinda,(24/09/2020). Dalam 

rangka konsultasi dan koo-

erdinasi terkait Penanganan 

Abrasi  pantai di Pulau Der-

awan sebanyak dua orang an-

ggota DPRD Kabupaten Berau 

melakukan kunjungan kerja 

ke Bappeda Provinsi Kaltim.

 Pertemuan ini Dis-

ambut oleh Kepala Bappeda 

Provinsi Kaltim Prov. Dr. Ir. 

H. M. Aswin, MM, didampin-

Koordinasi DPRD Berau terkait 
Penanganan Abrasi Pantai Derawan

gi Kepala Bidang dan SDA 

Ekonomi Saur Parsaoran. T, 

S.Pi, MEMD,  Kasubbid Anal-

isis Data dan Informasi Agus 

Taswanto ST, dan staf Bidang 

Prasarana Kebinamargaan 

dan Perhubungan Fryma Pu-

tra.P, ST.

 Ir. Hj. Elita Herlina, 

M.Si dari komisi II  menga-

takan pulau Derawan saat ini 

sudah dalam tahap mempri-

hatinkan, beberapa cagar bu-

daya di Pulau Derawan telah 

rusak diakibatkan oleh abra-

si contohnya lapangan poli 

pantai yang sudah hilang dan 

wisata sejarah rumah Pres-

iden Suharto yang setengan 

nya sudah termakan anbrasi , 

“hal ini yang menjadi kekha-

watiran kami bahwa derawan 

sudah tidak menarik lagi, 

sedangkan pulau derawan 

Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kaupaten Berau ke Bappeda Provinsi Kaltim dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi 
terkait penanganan abrasi pantai di Pulau Derawan.
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ini adalah salah satu poten-

si wisata yang menyumbang 

dalam PAD. Bahkan Derawan 

ini bukan hanya kebanggaan 

Kaltim tapi juga kebanggaan 

Kaltara” jelasnya.

 Terkait hal ini Aswin 

mengatakan dirinya sudah 

berkoordinasi dengan Bidang 

prasarana wilayah, dan 

mendapatkan bahwa  bahwa 

kepulauan Berawan masuk 

kedalam Kewilayahan Sungai 

Berau kelay yang merupakan 

kewenangan pusat.

Dijelaskan oleh Fryma bah-

wa sebelum tahun 2015 

Kewilayahan tersebut mer-

upakan kewenangan Provinsi 

namun seejak tahun 2015 se-

menjak provinsi Kaltara ter-

bentuk wulayah ini menjadi 

kewenangan pusat.

 Pemprov Kaltim tel-

ah mengusulkan ‘’Pengaman 

Pantai Pulau Derawan” pada 

Konreg PU Tahun 2019 di 

Lombok dan Konreg PU Ta-

hun 2020 di Manado, namun 

menurut Kementerian PU be-

lum menjadi prioritas utama 

sehingga hanya masuk keda-

lam stok program.

 Kedepannya perlu 

dilakukan strategi pengusu-

lan oleh Pemerintah Provinsi, 

Pemerintah Kabupaten dan 

DPRD Berau agar Pengaman 

Pantai Pulau Derawan dapat 

menjadi Prioritas Utama Ke-

menterian PU di Tahun 2021.

(ft)

Pulau Derawan 
di Kabupaten Berau.
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Samarinda – (29/09/2020) 

Bertempat di hotel Mercure, 

Rapat Asistensi Analisis Ja-

batan (ANJAB) dan Analisis 

Beban Kerja (ABK) di Lingkun-

gan Pemerintah Provinsi Kali-

mantan Timur dibuka oleh Pj. 

Sekretaris Daerah didampingi 

oleh  Rozani Erawadi, SH., 

M.Si selaku Plt. Kepala Biro 

Organisasi menyampaikan 

laporan agenda pembahasan 

Asistensi Analisis Jabatan dan Analisis 
Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur

rapat tindak lanjut Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2016, 

tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah 

guna mewujudkan organisasi 

pemerintah yang tepat fung-

si dan tepat ukuran, mengu-

rangi tumpang tindih tugas 

dan fungsi. Agenda Asistensi 

ANJAB dan ABK di lingkungan 

pemerintah Provinsi Kaliman-

tan Timur dihadiri oleh per-

wakilan bagian Kepegawaian 

dari setiap Organisasi Perang-

kat Daerah (OPD), agenda ini 

merupakan agenda hari per-

tama dari rangkaian rapat 

yang diadakan selama dua 

hari. 

 Asistensi ANJAB dan 

ABK bertujuan untuk mem-

bantu percepatan penyusu-

nan dan penyelesaisan do-

kumen Analisis Jabatan dan 

Rapat Asistensi Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) 
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
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Analisis Beban Kerja di setiap 

perangkat daerah, dengan 

harapan penyelesaian ANJAB 

dan ABK dapat diselesaikan 

dengan waktu yang lebih 

cepat. Selain mempercepat 

penyelesaian dalam penyusu-

nan ANJAB dan ABK,  dalam 

penataan kepegawaian ANJAB 

dapat berguna untuk menjadi 

informasi dasar jabatan. Ha-

sil Analisis Jabatan akan dija-

dikan dasar untuk melakukan 

manajemen kepegawaian, 

diantaranya menyusun peta 

jabatan, dari peta jabatan 

menghasilkan beban kerja 

dari beban kerja akan disusun 

jumlah kebutuhan per pega-

wai.  

 Analisis Jabatan dan 

Analisis Beban Kerja akan 

membantu meningkatkan 

kualitas pegawai, khususn-

ya dalam menyusun forma-

si yang rasional serta dapat 

membantu manajemen or-

ganisasi perangkat daerah 

dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya sebagai pega-

wai dan dapat mewujudkan 

penyelenggaraan pemer-

intahan yang efektif dan 

efisien sesuai dengan prin-

sip Tata Pemerintahan yang 

Baik. Agenda hari kedua akan 

membahas tentang pengin-

putan data pada sebuah 

sistem yang dinamakan den-

gan e-Fromasi, e-Formasi 

merupakan salah satu sistem 

yang berguna untuk penyusu-

nan kebutuhan formasi CPNS 

setiap tahunnya, sistem ini 

merupakan program yang di-

canangkan oleh KemenPAN 

RB sejak tahun 2014. (Humas.

BappedaProvKaltim/Sandra) 

e-Formasi  merupakan program yang dicanangkan oleh Kemen PAN RB sejak tahun 2014. 
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Samarinda, (28/09/2020). Ke-

mentrian Perencanaan Pem-

bangunan Nasional / Bappenas 

menyelenggrakan peluncuran 

kertas kerja kebijakan den-

gan tema “Berkejaran dengan 

waktu : Masukan Kebijakan 

untuk Mengatasi dan Mence-

gah Dampak Covid-19 pada 

anak dan Individu Rentan”.

 Kegiatan ini dilak-

sanakan secara virtual melalui 

aplikasi Zoom Meeting dan 

dihadiri Bappeda dari 33 

Provinsi dan 260 Kabupaten/

Kota di Indonesia, termasuk 

Bappeda Provinsi Kalimantan 

Timur yang diwakili oleh staff 

Subbidang Kesejahteraan So-

sial. Turut hadir pula Kemen-

terian Pemberdayaan Perem-

puan dan Anak, Kementerian 

Sosial, Kementerian Koord. 

Pembangunan Manusia dan 

 Peluncuran Kertas Kebijakan untuk 
Mengatasi dan Mencegah Dampak Covid-19 

pada Anak dan Individual Rentan

Kebudayaan, Kementerian 

Pendidikan dan kebudayaan, 

Komisi Perlindungan Anak In-

donesia, Komnas Perempuan, 

serta Mitra Pembangunan 

KOMPAK, UNICEF, DFAT, Mah-

kota, dan INOVASI.

 Saat ini pandemi 

covid-19 berpotensi melipat-

gandakan atau memuncul-

kan kerentanan baru pada 

kelompok tertentu, namun 

program perlindungan sosial 

saat ini masih banyak menga-

cu pada defenisi kerentanan 

yang erat kaitannya dengan 

kemiskinan. Oleh karenanya 

melalui kegiatan ini mem-

berikan  pemahaman yang 

lebih luas mengenai definisi 

kerentanan di masa pandemi 

covid-19 untuk memastikan 

program penanganan dan re-

habilitasi yang dilakukan oleh 

pemerintah bersifat inklusif 

dan telah mempertimbang-

kan karakteristik kerentanan 

dan kebutuhan yang berbe-

Rapat Virtual melalui aplikasi Zoom Meeting peluncuran kertas kerja kebijakan den-
gan tema “Berkejaran dengan waktu : Masukan Kebijakan untuk Mengatasi dan
Mencegah Dampak Covid-19 pada anak dan Individu Rentan“.
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da dalam berbagai kelompok 

masyarakat.

 Secara umum anak 

merupakan kelompok yang 

rentan terhadap penularan 

covid-19, berdasarkan data 

yang didapat kondisi Yang 

menambah Kerentanan Anak 

terhadap penularan yaitu 

adanya anak usia 12-23 bulan 

tidak mendapatkan imunisasi 

dasar lengkap sebesar 42,1 

%, 50,4% kasus tuberkolosis 

terjadi pada anak balita dan 

467.383 kasus pneumonia ter-

jadi pada anak balita di tahun 

2019.

 Selain kerentanan 

penularan pada pada anak, 

kerentanan terjadi juga pada 

perempuan berupa Kekerasan 

dalam rumah tangga. Pada 

masa pandemi ini didomina-

si kekerasan psikologis dan 

ekonomi perempuan rentan 

yaitu usia 30-31 yang ber-

penghasilan kurang dari 5 

juta dengan 3-5 anak atau 

lebih, dampak terhadap kes-

ehatan ibu dan anak sekitar 

36% dari hasil responden men-

yatakan bahwa mereka sering 

kali mengurangi porsi makan 

karena masalah keuangan.

 Berbicara dampak 

covid-19 terhadap anak da-

lam hal ekonomi dan kese-

jahteraan adalah berkuran-

gnya kesejahteraan anak 

akibat orang tua mengalami 

penurunan pendapatan dan 

kehilangan mata pencarian.

 Dalam hal pendidikan, 

kebijakan pembelajaran ja-

rak jauh masih terkendala 

para guru belum siap untuk 

materi pembelajaran secara 

online, serta psikologis siswa 

mengenai motivasi belajar 

anaknya menjadi berkurang 

seperti bosan, sulit berkon-

sentrasi, sulit tidur, stress, 

dan lelah. Selain itu Tantan-

gan anak dalam program be-

lajar jarak jauh berdasarkan 

data Rapid need assessment 

ada 37% anak tidak bisa men-

gatur waktu belajar, 30% Anak 

kesulitan memahami pelaja-

ran, 21% anak tidak memaha-

mi instruksi guru.

 Dampak lainnya pada 

anak dalam hal perlindungan 

anak adalah meningkatnya 

intensitas anak menggunakan 

gadget berpotensi memun-

culkan kasus perundungan 

online dan kejahatan melalui 

media online. Intervensi per-

lindungan anak di masa pan-

demic covid 19.

 Untuk itu melalui ker-

tas kerja ini diharapkan Pe-

merintah berkomitmen un-

tuk mengurangi penurunan 

kesejahteraan masyarakat 

melalui berbagai bentuk 

program bantuan, terutama 

mereka yang berada dibawah 

garis kemiskinan.

 Pemerintah pusat dan 

daerah harus menyiapkan 

kebijakan yang mampu men-

gatasi sumber-sumber ker-

entanan anak dan kelompok 

khusus.
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SELAMA periode 50 (lima 

puluh) tahun perkemban-

gan perekonomi Kalimantan 

Timur, sektor ekonomi prim-

er memang menjadi sektor 

dominan dalam pembentukan 

PDRB Kaltim. Tercatat sejak 

tahun 1969 hingga 1974, In-

donesia merupakan produ-

sen kayu hutan tropis terbe-

sar di dunia dan Kalimantan 

Timur merupakan salah satu 

daerah penyumbang terbe-

sar dengan potensi alamn-

ya yang luar biasa. Namun, 

pada periode 1990-an sektor 

pertambangan mulai dilirik, 

dan kayu tidak lagi menja-

di anak emas perekonomian 

di Kaltim, hingga puncaknya 

pada tahun 2007, pertamban-

gan batubara menjadi sektor 

penyumbang terbesar pada 

PDRB Kaltim hingga sekarang. 

Fenomena ini menjadi sebuah 

Sektor Industri Pengolahan untuk Masa 
Depan Kaltim Dalam Strategi dan Arah 

Kebijakan Pembangunan Kalimantan Timur

“kutukan sumber daya 

alam” bagi daerah yang 

memiliki keberlimpahan 

sumber daya alam jika 

tidak dikelola secara 

bijak. Wilayah dengan 

kekayaan sumber daya 

alam yang besar sering luput 

melakukan variasi kegiatan 

ekonomi, sehingga berakibat 

pada punahnya sumber daya 

alam yang dimiliki.

Pertumbuhan ekonomi Kaltim 

sejak tahun 2010 menunjuk-

kan pola fluktuatif. Setelah 

sempat cukup terpuruk di ta-

hun 2015 dan 2016, pertum-

buhan ekonomi Kaltim mu-

lai meningkat hingga tahun 

2018. Kemudian, perekono-

mian Kaltim kembali menurun 

pada triwulan IV tahun 2019 

dan berlanjut dengan adanya 

pandemic COVID-19 di ham-

Ditulis oleh 
Marinda Asih Ramadhaniah, S.Si.M.Ec.Dev.
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pir seluruh dunia yang juga 

berdampak pada ekonomi 

Kaltim, tercatat pertumbu-

han ekonomi Kaltim triwu-

lan II tahun 2020 mengalami 

kontraksi sebesar -5,64%. 

Penurunan ini dipengaruhi 

oleh penurunan yang terjadi 

pada sektor pertambangan 

dan penggalian yang dikare-

nakan adanya penurunan 

harga batubara dan minyak 

dunia, penghentian bebera-

pa perusahaan pertambangan 

karena pandemi COVID-19, 

serta penurunan perminta-

an eskpor pertambangan dan 

CPO dari negara tujuan ek-

spor.
KONTRIBUSI SEKTOR INDUS-
TRI PENGOLAHAN TERHA-
DAP TOTAL PDRB PROVINSI 
KALTIM

 Melihat struktur PDRB Kaltim 

berdasarkan lapangan usaha, 

pada kurun waktu 5 (lima) 

tahun terakhir, sektor indus-

tri pengolahan berada pada 

posisi ke-2 (dua) dibawah 

sektor pertambangan. 

Tercatat pada triwulan II 

tahun 2020 ini, kontribusi 

sektor industri pengolah-

an ialah sebesar 17,90% 

(terlihat dalam gambar). 

Angka ini lebih rendah 

dari Triwulan I dan capa-

ian di tahun 2019. Kemu-

dian, sektor industri pen-

golahan menunjukkan 

tren menurun dalam kon-

tribusi PDRB Kaltim sejak 

tahun 2016 hingga 2019. 

Berdasarkan data BPS, 

pada tahun 2019, jenis 

industri yang paling dom-

inan berkontribusi pada 

sektor industri pengola-

han ialah jenis industri 

batubara dan pengilan-

gan migas yakni sebesar 

64%. Disusul pada urutan 

kedua ialah jenis industri 

kima, farmasi, dan obat 

tradisional sebesar 16% 

dan selanjutnya di posisi 

ketiga ialah jenis industri 

makanan dan minuman, yakni 

sebesar 11%.

Kemudian, melihat Per-

tumbuhan Produksi Industri 

Pengolahan Mikro dan Kecil 

(IMK) di Kaltim, pada Triwu-

lan IV/2019 Pertumbuhan 

Y-on-Y, laju pertumbuhan IMK 

naik sebesar 3,37% dengan 

pertumbuhan positif terbe-

sar ialah Industri alat angku-

tan lainnya yang naik sebe-

sar 14,75%, disusul industri 

pengolahan lainnya sebesar 

10,79% dan industri furniture 

sebesar 10,02%. Selanjutnya, 

Pertumbuhan Produksi Indus-

tri Pengolahan Besar Sedang 

(IBS) Pada Triwulan IV/2019 

Pertumbuhan Y-on-Y positif 

terbesar ialah pada Industri 

bahan kimia dan barang dari 

bahan kimia yang naik sebe-

sar 12,43%, sedangkan indus-

tri kayu, barang dari kayu dan 

gabus (tidak termasuk furni-

ture), barang anyaman dari 

bambu, rotan dan sejenisnya 



mengalami penurunan drastis 

hingga -49,34%. Sektor indus-

tri merupakan salah satu sek-

tor potensial dikembangkan 

yang akan menopang pengua-

tan pertumbuhan wilayah da-

lam rangka mendorong pen-

guatan daya saing ekonomi 

daerah.

 Salah satu peluang pengem-

bangan sektor industri pen-

golahan di Kaltim yakni posi-

si Kaltim yang terletak pada 

Alur Laut Kepulauan Indone-

sia (ALKI) II, yang merupakan 

salah satu dari 3 alur yang 

menghubungkan bagian sela-

tan dan utara Indonesia yang 

dapat dipergunakan oleh neg-

ara asing untuk arus barang 

keluar masuk. Selanjutnya, 

potensi dari sektor perkebu-

nan di Kaltim, tercatat kon-

tribusi sektor perkebunan 

pada ekspor di Kaltim sebe-

sar 3,5%, meski kecil namun 

dari semua sektor pertanian 

dalam arti luas, sektor perke-

bunan masih menjadi 

yang terbesar. Luas ar-

eal perkebunan sebesar 

1,38 juta hektar dengan 

jumlah produksi perke-

bunan mencapai 18,42 

juta ton, dimana 99,6% 

nya merupakan produk-

si komoditi kelapa sawit 

yang diharapkan menja-

di salah satu basis pere-

konomian wilayah Kaltim 

di masa depan. Kemudi-

an dengan adanya pen-

etapan lokasi calon ibu 

kota negara yang baru, 

yakni di Kabupaten Kutai 

Kartanegara dan Pena-

jam Paser Utara (PPU), 

Kalimantan Timur oleh 

Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) yang tentunya 

akan menimbulkan kutub 

perekonomian baru dan 

meningkatkan perdagan-

gan antar wilayah khu-

susnya di wilayah tengah 

dan timur Indonesia.

Meskipun demikian, masih 

terdapat beberapa permas-

alahan dan tantangan dalam 

optimalisasi pengembangan 

sektor industri pengolahan. 

Kontribusi sektor industri 

pengolahan non migas terha-

dap PDRB yang didukung den-

gan integrasi proses hulu-hilir 

antar sektor dirasakan masih 

belum optimal. Masing-mas-

ing sektor masih berjalan 

mandiri dan integrasi yang ada 

belum efektif mendongkrak 

kinerja sektor industri pen-

golahan. Kawasan Strategis 

Provinsi (KSP) sebagai Pusat 

Pertumbuhan Baru di Kali-

mantan Timur yang diharap-

kan dapat menjadi pengungk-

it daya saing daerah, tingkat 

keberhasilannya juga masih 

rendah dan belum berdampak 

mengungkit perekonomian 

Kaltim. Selanjutnya, lambat-

nya pertumbuhan investasi 

Industri Kecil Menengah juga 

menjadi salah satu sebab be-

30



lum berkembangnya diversifi-

kasi industri pengolahan hasil 

hutan kayu dan industri hilir 

pertanian dalam arti luas di 

Kalimantan Timur yang belum 

banyak bertumbuh. Integrasi 

pendidikan vokasi dengan ke-

butuhan tenaga kerja industri 

dan sektor ekonomi lainnya 

juga masih dirasakan belum 

optimal sehingga kemampuan 

penguasaan dan pemilikan 

teknologi masih terbatas. 

Beragamnya tantangan yang 

dihadapi ini, pastinya mem-

butuhkan kerja keras semua 

pihak agar sektor industri 

bisa menjadi pioneer masa 

depan di Kaltim.

Dari sisi tenaga kerja, sektor 

industri pengolahan mem-

butuhkan SDM yang kompe-

ten dan memiliki skill tinggi. 

Kaltim merupakan daerah 

dengan peringkat ke-3 dari 34 

provinsi di Indonesia nilai IPM 

tertinggi pada tahun 2019, 

dengan indeks 76,61. Meski-

pun penyerapan tenaga 

kerja industri menun-

jukkan tren meningkat 

di kala kontribusi sektor 

industri pengolahan ter-

hadap PDRB menurun, 

namun jika dilihat dari 

Pendidikan tertinggi 

yang ditamatkan, jum-

lah tenaga kerja yang 

merupakan lulusan dari 

perguruan tinggi han-

ya sebesar 11,14% dari 

total jumlah penduduk 

yang bekerja di sektor 

industri.

Pemerintah Provin-

si Kaltim telah mem-

persiapkan perubahan 

ekonomi menuju pem-

bangunan yang lebih 

seimbang antara pe-

manfaatan potensi sum-

ber daya alam untuk 

pertumbuhan ekonomi 

dengan jaminan keber-

lanjutan Kaltim untuk 

generasi masa datang 

yakni dengan upaya Transfor-

masi Ekonomi. Hal ini tercer-

min pada setiap visi dan misi 

RPJMD Kaltim yang dimulai 

sejak 2008 yang menekankan 

pada upaya hilirisasi produk 

dan peningkatan nilai tambah 

SDA di Kaltim hingga sekarang 

Periode RPJMD 2018 – 2023 

dengan Visi Berani untuk Ka-

limantan Timur Berdaulat.

Adapun Visi Kaltim yang ter-

tuang dalam RPJMD Prov. 

Kaltim 2019-2023 adalah “ 

Berani Untuk Kalimantan 

Timur Berdaulat”. Visi terse-

but selanjutnya dijabarkan 

ke dalam misi pembangunan 

lima tahun mendatang hingga 

2023, yakni:

1. Berdaulat dalam pem-

bangunan sumber daya 

manusia yang berakhlak 

mulia dan berdaya saing, 

terutama perempuan, 

pemuda dan penyandang 

disabilitas;

2. Berdaulat dalam pember-
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dayaan ekonomi wilayah 

dan ekonomi kerakyatan 

yang berkeadilan;

3. Berdaulat dalam me-

menuhi kebutuhan infra-

struktur kewilayahan;

4. Berdaulat dalam penge-

lolaan sumber daya alam 

yang berkelanjutan;

5. Berdaulat dalam mewu-

judkan birokrasi pemer-

intahan yang bersih, pro-

fessional dan berorientasi 

pelayanan publik

Tahun 2020 merupakan ta-

hun ke-2 pelaksanaan RPJMD 

Kaltim yang sedang berjalan, 

dimana fokus program ke-

giatan pemerintah disirat-

kan dalam tema RKPD 2020 

“Pengembangan kompetensi 

SDM, Pemanfaatan teknolo-

gi, dan infrastruktur wilayah 

yang mendukung nilai tam-

bah ekonomi. Peningkatan 

industri menjadi fokus uta-

ma pada rencana pemban-

gunan selanjutnya di tahun 

2021 dengan mengang-

kat tema RKPD 2021 

“Menumbuhkan Industri 

Hilir yang Mendukung 

Ekonomi Kerakyatan dan 

Ekonomi Kawasan Da-

lam Rangka Mendukung 

Percepatan Pemulihan 

Ekonomi dan Reformasi 

Sosial” yang mana tema 

ini juga menyelaraskan 

pada tema RKP 2021 

pemerintah pusat yang 

fokus pada peningkatan 

industri, pariwisata, dan 

investasi untuk pertum-

buhan yang berkualitas. 

Dalam upaya transfor-

masi ekonomi di Kaltim, 

Sektor industri merupa-

kan fokus utama dalam 

pengembangan ekonomi, 

dimana kawasan strat-

egis provinsi yang ada, 

yakni KEK MBTK, KIK dan 

Buluminung, Industri 

Perkayuan, Perkapalan, 

dan Jasa di Samarinda, 

serta Kawasan Strategi Pari-

wisata Derawan dan Seki-

tarnya diharapkan menjadi 

generator pada peningkatan 

kontribusi sektor industri 

pengolahan terhadap PDRB 

di Kaltim. Berdasarkan RIPIP 

atau Rencana Induk Pemban-

gunan Industri Provinsi 2019-

2039, jenis industri andalan 

yang akan dikembangkan di 

Kaltim yang juga sudah dise-

laraskan dengan hasil RIPIN 

(Rencana Induk Pembanguan 

Industri Nasional 2015-2035) 

ialah industri Pangan, indus-

tri aneka (karet dan kayu), 

industri hulu agro, dan indus-

tri kima dasar berbasis migas 

dan batubara. 

Strategi dan arah kebijakan 

merupakan instrumen untuk 

mencapai tujuan dan sasa-

ran dari rencana yang telah 

ditetapkan. Pada sektor in-

dustri pengolahan, tertuang 

dalam RPJMD Kaltim 2018 

-2023, sasaran pembangunan 
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sektor industri pengolahan 

ialah meningkatnya kontribu-

si sektor perindustrian terh-

adap perekonomian daerah, 

dengan strategi pada pen-

ingkatan nilai tambah dan 

daya saing komoditi unggulan 

daerah. Adapun arah kebi-

jakan yang dilakukan untuk 

pengembangan sektor indus-

tri pengolahan ialah 1). In-

tegrasi proses hulu-hilir in-

dustri pengolahan khususnya 

sektor pertanian, migas, dan 

pertambangan; 2). Pengem-

bangan industri hilir perta-

nian dalam arti luas; dan 3). 

Pengembangan skala ekonomi 

untuk meningkatkan ekspor.

Pada RKPD Tahun 2021 men-

datang, dikarenakan penyeb-

aran pandemi COVID-19 yang 

dirasakan secara global, ada 

beberapa penyesuaian target 

dan indikator dan strategi 

perekonomian rencana daer-

ah. Dalam mencapai per-

tumbuhan ekonomi 2±1 %, 

dilakukan pengemban-

gan kawasan-kawasan 

strategis guna mem-

percepat pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi 

yang akan berbasis pada 

sektor-sektor unggulan 

masing-masing, seka-

ligus dilakukan pening-

katan kapasitas SDM 

(pendidikan vokasi dan 

menengah) dan kemu-

dahan berusaha dan 

insentif investasi yang 

didukung dengan pen-

guatan daya saing infra-

struktur dasar di Kaltim. 

Selanjutnya, dalam 

rangka mempercepat 

pengurangan kesenjan-

gan (antar individu dan 

antar wilayah), pemer-

ataan dilakukan dengan 

peningkatan pelayanan 

dasar pendidikan, kes-

ehatan, dan infrastruk-

turdengan mendorong 

sektor-sektor ekonomi 

kerakyatan terutama daerah 

3T. Pemulihan kondisi pere-

konomian daerah pasca pan-

demi COVID-19 juga menjadi 

fokus utama pembangunan 

daerah di tahun 2021. Perce-

patan pemulihan ekonomi di-

yakni dapat dilakukan dengan 

melakukan strategi yang te-

pat dari berbagai komponen 

permintaan, yakni 1). Op-

timalisasi belanja konsumsi 

rumah tangga dengan men-

dorong pengusaha-pengusaha 

lokal untuk dapat memenuhi 

kebutuhan konsumsi kon-

sumen daerah; 2). Menjaga 

arus investasi ke daerah den-

gan pemberian insetif khusus 

bagi rencana investasi pada 

sektor usaha yang bersifat 

padat karya (labour insen-

tive). 3). Meningkatkan kual-

itas belanja pemerintah, di-

mana pengadaan barang/jasa 

diarahkan pada penggunaan 

produk dari pasar lokal, ter-

masuk acara koordinasi dan 



ceremonial skala menengah 

dan besar untuk dilaksanakan 

di dalam daerah Kaltim. dan 

4). Meningkatkan surplus per-

dagangan antar wilayah den-

gan mengutamakan pemasa-

ran pada produk lokal hasil 

olahan yang menghasilkan-

nilai tambah bagi perekono-

mian daerah. 

Kalimantan Timur adalah 

Provinsi yang sangat prospek-

tif untuk melakukan investa-

si. Berdasarkan hasil kajian 

Asian Competitiveness Insti-

tute, National University of 

Singapore (ACI-NUS) tahun 

2020, mengenai Daya Saing 

Provinsi-Provinsi di Indonesia, 

peringkat daya saing Kaltim 

berada pada posisi ke-4 dari 

34 provinsi di Indonesia. Hal 

ini tentunya mengkonfirmasi 

bahwa Kaltim memiliki dasar 

iklim pengembangan investa-

si yang kompetitif. Berbagai 

masalah yang dapat meng-

hambat masuknya investa-

si ke Kalimantan Timur 

agar dapat menjadi per-

hatian Pemerintah Daer-

ah untuk dicari jalan 

penyelesaiannya.

Secara perlahan Pe-

merintah Provinsi Ka-

limantan Timur telah 

berupaya untuk terus 

memberi nilai tambah 

terhadap kontribusi sek-

tor industri pengolahan 

(ekspor barang jadi) dan 

sektor perkebunan agar 

semakin sustainable dan 

memiliki daya tahan 

terhadap dinamika pas-

ar global. Meskipun IPM 

Kaltim tinggi, namun 

untuk mempertahank-

annya diharapkan Pe-

merintah Provinsi terus 

meningkatkan kapasitas 

dan kualitas SDM yang 

dibutuhkan dalam pros-

es transformasi ekonomi 

terutama pada sektor 

padat modal yang mem-

butuhkan skill tinggi. Adanya 

hasil studi temuan awal Asia 

Competitiveness Institute 

tahun 2020 yang mengindi-

kasikan bahwa wilayah Kaltim 

memiliki dasar iklim pengem-

bangan yang kompetitif yang 

menjadi prasyarat utama 

dalam transformasi ekonomi 

harapannya agar Pemerintah 

Provinsi fokus pada kualitas 

investasi di sektor yang leb-

ih sustainable. Sektor indus-

tri pengolahan di Kaltim me-

mang masih belum optimal, 

namun dengan memaksimal-

kan peluang yang ada sebagai 

modal pengembangan sektor 

industri di Kaltim dan beker-

jasama mengatasi segala tan-

tangan yang ada, tentunya 

secara perlahan kinerja in-

dustri pengolaan dapat se-

makin meningkat pada PDRB 

Kaltim dan dapat menjadi 

salah satu sektor penggerak 

perekonoian Kaltim. 

34                



Penerbit :

Penasehat :

Penanggung jawab redaksi :

Pemimpin Redaksi :

Penanggung jawab Redaktur :

Penulis :

Desain :

Dokumentasi :

Produksi :

Distribusi/sirkulasi :

Seketariat redaksi :

Bappeda Provinsi Kaltim 

Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, MM

Drs. Sufian Agus, M.Si 

Ramsyah,SE

Ramsyah,SE

1. Dharma Yanti, SE, M.Si

2. Fatmawati, SE
3. Marinda Asih Ramadhaniah,S.Si.M.Ec.Dev

Hariyanto

Arvina Sandra Oktaviyani

Suriansyah

Senindiyanto

Ahmad Riyadi 

Duma Mangalle,SE

Hj.Rusnah

Triyanti

Risky Arishandi

Misbahul Jannah

Retno Sulistiyo

 

Saran dan kritik yang bersifat membangun 
pada Redaksi Buletin BAPPEDA Kaltim dapat

di alamatkan via E-Mail :

 buletinbappedakaltim@gmail.com 
Buletin Bappeda Kaltim, dan via surat pada 

alamat Rekdasi yaitu Kantor BAPPEDA 
PROVINSI KALTIM  

Jln. Kusuma Bangsa Nomor 2, 
Samarinda, Kode Pos 75123. 
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BAPPEDA
P R O V I N S I  K A L I M A N T A N  T I M U R

Pengarahan Kepala Bappeda  Prov. Kaltim yang telah dilantik 

Bapak Dr. Ir. H. M. Aswin, MM di  Ruang Rapat Poldas, Senin 13 Juli 2020.  
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