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Berkualitas Dalam Rangka 

Mewujudkan Kalimantan Timur 
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Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada 

triwulan tiga di tahun 2019 ini terus 

melakukan tugas dan fungsinya dalam 

melakukan monitoring dan evaluasi tri-

wulanan yang harus selalu dipantau da-

lam pencapaian indikator makro pem-

bangunan yang telah ditetapkan. 

 Pelaksanaan kegiatan besar yang 

diselenggarakan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Kaliman-

tan Timur bekerjasama dengan Badan 

Pusat Statistik Provinsi Kalimantan 

Timur pada triwulan III 2019 ini antara 

lain terlaksananya Rapat Koordinasi Re-

gional Produk Domestik Regional Bru-

Sumbangsih dalam Rangka Akselerasi 

Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan

to Kalimantan (Rakonreg PDRB) Tahun 

2019 di Kota Balikpapan. 

 Gubernur Kalimantan Timur, Dr. 

Ir. H. Isran Noor, M.Si membeberkan 

harapannya atas penyelenggaraan ke-

giatan tersebut agar rekomendasi dan 

pemikiran yang dihasilkan dalam Rapat 

Koordinasi Regional Produk Domestik 

Regional Bruto se-Kalimantan dapat 

menjadi masukan dalam merumuskan 

arah kebijakan pembangunan ekonomi 

Indonesia, khususnya Regional Kaliman-

tan.

 Sebagaimana diketahui bahwa 

terdapat tiga sektor yang berperan da-

lam perekonomian Kalimantan selama 

kurun waktu terakhir. Ketiga sektor 

tersebut antara lain Pertambangan dan 

Penggalian, Industri Pengolahan, serta 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. 

Ketiga lapangan usaha ini menyumbang 

sekitar 60% dari total PDRB Kalimantan.

 Berdasarkan perhitungan data 

dari hasil analisis Location Quotient 

(LQ) dan tipologi Klassen, terlihat bah-

wa sektor Pertanian, Kehutanan, dan 

Ilustrasi : Tambang Batu Bara



Buletin Bappeda Prov. Kaltim // Edisi : Juli, Agustus, September 2019

Pengantar RedaksiPengantar Redaksi

04

Perikanan merupakan sektor yang men-

jadi unggulan di Provinsi Kalimantan 

Barat. Sedangkan di Provinsi Kaliman-

tan Timur, sektor ini merupakan sektor 

potensial yang mampu tumbuh cepat 

untuk terus dikembangkan. Provinsi 

Kalimantan Barat menyumbang hampir 

seperempat dari total PDRB Kaliman-

tan pada sektor Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan, sedangkan Provinsi Kali-

mantan Timur menyumbang sekitar 30 

persen terhadap total PDRB Kalimantan 

pada sektor ini. 

 Di Provinsi Kalimantan Timur, 

sektor yang menjadi basis perekono-

miannya yakni sektor Pertambangan 

dan Penggalian. Sedangkan di keempat 

provinsi lainnya, sektor ini merupakan 

sektor yang mampu tumbuh lebih ce-

pat. Aktivitas penciptaan nilai tambah 

pada sektor ini di Kalimantan cukup 

signiikan disumbangkan oleh Provinsi 

Kalimantan Timur yakni mencapai lebih 

dari 75 persen. Sektor Industri Pengola-

han juga menjadi sektor basis di Provin-

si Kalimantan Timur. 

 Lebih dari 50 persen, nilai tam-

bah sektor ini di Kalimantan diciptakan 

oleh Provinsi Kalimantan Timur. Walau 

demikian, seiring dengan berkemban-

gnya berbagai kawasan yang menjadi 

prioritas pemerintah pusat di berb-

agai wilayah di Kalimantan, aktivitas 

industri pengolahan pada provinsi lain 

di Kalimantan juga tumbuh cepat. Hal 

ini terlihat dari hasil analisis LQ dan 

tipologi klassen bahwa di Provinsi Ka-

limantan Tengah, Kalimantan Selatan, 

dan Kalimantan Utara sektor industri 

pengolahan telah mampu tumbuh ce-

pat.

 Berdasarkan dinamika tersebut, 

untuk membangun percepatan pemba-

ngunan ekonomi regional Kalimantan 

diperlukan penguatan pusat pertumbu-

han wilayah serta sumber-sumber per-

tumbuhan ekonomi baru yang berke-

lanjutan. 

Ilustrasi : Tambang Pertanian
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“Penguatan Pusat Pertumbuhan 

  Wilayah Kalimantan”
Balikpapan,(17/7/2019). 

“Rekomendasi dan pemikiran 

yang dihasilkan dalam Ra-

pat Koordinasi Regional Pro-

duk Domestik Regional Bruto 

se-Kalimantan diharapkan 

dapat menjadi masukan da-

lam merumuskan arah kebi-

jakan pembangunan ekonomi 

Indonesia, khususnya Region-

RAKONREG PDRB SE KALIMANTAN TAHUN 2019

Pemukulan Gong oleh Gubernur Kaltim Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si pada Pembukaan  RAKONREG PDRB se 
Kalimantan Timur Tahun 2019. 

Foto : Dodi

Foto : Dodi
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al Kalimantan”, demikian 

kiranya disampaikan Guber-

nur Kalimantan Timur Dr. Ir. 

H. Isran Noor, M.Si dalam aca-

ra Rapat Koordinasi Regional 

Produk Domestik Regional 

Bruto (Rakonreg PDRB) se-Ka-

limantan di Kota Balikpapan 

yang diselenggarakan Badan 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Bappeda) Provin-

si Kalimantan Timur beker-

jasama dengan Badan Pusat 

Statistik Provinsi Kalimantan 

Timur.

 Acara ini dihadiri oleh 

400 orang peserta terdiri dari 

Kepala Badan Pusat Statis-

tik (BPS) Republik Indone-

sia, Kepala Bappeda Provinsi 

se Kalimantan, Kepala BPS 

Provinsi se Kalimantan, Kepa-

la Bappeda Kabupaten/Kota 

se Kalimantan dan Kepala 

BPS Kabupaten/Kota se Ka-

limantan. Dimana pada kes-

empatan ini narasumber yang 

dihadirkan mewakili unsur 

penyedia data Deputi Bidang 

Neraca dan Analisis Statistik 

Penyerahan cinderamata ke-

pada seluruh Kepala Bappeda 

dan Kepala BPS 

se Kalimantan Timur

Sambutan Pembukaan 
RAKONREG PDRB se-Kaltim 
Tahun 2019 oleh Gubernur 
Kaltim Dr. Ir. H. Isran Noor, 

M.Si.

Foto : Dodi

Foto : Dodi
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BPS RI Sri Soelistyowati, MA 

, penyusun arah kebijakan 

pembangunan nasional Direk-

tur Pengembangan Wilayah 

dan Kawasan PPN/Bappenas 

Drs. Sumedi Andono Mulyo, 

MA., Ph.D, penyusun kebija-

kan moneter Deputi Direktur 

Ekonom Ahli Koordinator Per-

wakilan Bank Indonesia Kali-

mantan MHA. Ridhwan, Ph.D 

dan unsur akdemisi dari Uni-

versitas Padjajaran Prof. Ari-

ef Anshory Yusuf.

 Produk Domestik Re-

gional Bruto (PDRB) merupa-

kan salah satu perhitungan 

statistik yang sangat berguna 

dalam mendukung perenca-

naan pembangunan ekonomi 

daerah. “Melalui PDRB kita 

dapat mengukur kemam-

puan sumberdaya wilayah, 

sektor-sektor yang dominan, 

sektor-sektor yang potensial, 

sumber-sumber pertumbuhan 

ekonomi dan laju pertumbu-

han ekonomi wilayah”, tutur 

Isran.

 Dalam keterangann-

ya ia menjelaskan “Jika kita 

perhatikan struktur PDRB re-

gional Kalimantan, terlihat 

bahwa perekonomian provin-

si-provinsi di Kalimantan di-

dominasi oleh sektor primer, 

terutama Lapangan Usaha 

Pertambangan dan Penggalian 

dan Lapangan Usaha Pertani-

an”. Hal ini tentunya mer-

upakan tantangan besar bagi 

arah kebijakan pembangunan 

nasional di wilayah regional 

Kalimantan yakni menjadikan 

wilayah Kalimantan sebagai 

pusat produksi dan pengolah-

an hasil tambang, kehutanan 

dan lumbung energi nasional.

 Isran berharap Ra-

konreg PDRB dapat meru-

muskan kebijakan khusus, 

baik berupa peraturan pe-

rundangan maupun insentif 

iskal dan non iskal untuk 

mendorong perkembangan 

industri pengolahan di Pulau 

Kalimantan. Terutama pada 

wilayah-wilayah pusat per-

tumbuhan yang telah ada di 

masing-masing provinsi, baik 

kawasan yang berbentuk Ka-

wasan Ekonomi Khusus mau-

pun kawasan-kawasan indus-

tri yang telah ditetapkan.

 Secara Khusus, Isaran 

menegaskan bahwa Provinsi 

Kalimantan Timur memiliki 

posisi strategis di regional 

Kalimantan, karena member-

ikan kontribusi 51,93 pers-

en terhadap PDRB Regional 

Kalimantan. Sementara laju 

pertumbuhan ekonomi Ka-

limantan Timur pada tahun 

2018 adalah 2,67 persen dan 

merupakan yang terendah 

di regional Kalimantan. Per-

lambatan pertumbuhan PDRB 

Kalimantan Timur akan mem-

berikan dampak negatif besar 

terhadap pencapaian target 

pertumbuhan ekonomi re-

gional Kalimantan.

 Isaran mengingatkan 

bahwa pembicaraan dan di-

skusi tentang pemindahan 

ibukota negara ke Pulau Ka-
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limantan perlu menjadi salah 

satu hal yang perlu untuk di-

diskusikan. Khususnya bagi 

pemerintah pusat agar leb-

ih memberi perhatian besar 

bagi pembangunan ekonomi 

Kalimantan agar berkual-

itas, berkelanjutan dan 

berkeadilan.

  Selanjutnya, acara 

Rapat Koordinasi Regional 

Produk Domestik Regional 

Bruto se-Kalimantan dibuka 

secara resmi ditandai dengan 

pemukulan Gong oleh Guber-

nur Kalimantan Timur did-

ampingi Kepala BPS RI. 

 Pertemuan ini meng-

hasilkan tujuh kesepakatan 

dan dua rekomendasi yang 

ditanda tangani oleh para 

Kepala Bappeda Provinsi se 

Kalimantan dan Kepala BPS 

Provinsi se Kalimantan.  

Salah satu butir kesepakatan 

menyebutkan bahwa BPS dan 

Bappeda sepakat melanjut-

kan kerjasama memperkuat 

ketersediaan data dalam 

rangka mendukung percepa-

tan pertumbuhan ekonomi 

regional Kalimantan dengan 

mempertimbangkan aspek 

keberlanjutan. Kerjasama 

tersebut diwujudkan melalui 

pembentukkan Forum Satu 

Data Indonesia Tingkat Daer-

ah (Provinsi) sebagai bentuk 

implementasi Perpres No. 39 

Tahun 2019 tentang Satu Data 

Indonesia.

 Pada pergelaran Ra-

konreg PDRB se-Kaliman-

tan tahun 2020 mendatang 

disepakati akan bergabung 

dengan Regional Sulampua 

di Provinsi Sulawesi Tengga-

ra. Namun apabila pengga-

bungan regional belum dapat 

terlaksana maka kegiatan Ra-

konreg se Kalimantan tahun 

2020 akan diselenggarakan di 

Provinsi Kalimantan Tengah. 

(dy)

 

 

Foto : Dodi
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Bal ikpapan,(4/7/2019). 

Badan Perencanaan Pemba-

ngunan Daerah Provinsi Ka-

limantan Timur mengada-

kan kegiatan “SOSIALISASI 

KEBIJAKAN DAN BIMBINGAN 

TEKNIS E-DATABASE SISTEM 

INFORMASI PEMBANGUNAN 

DAERAH (SIPD)” di Balikpapan 

yang dihadiri oleh Organisa-

si Perangkat Daerah tingkat 

Provinsi Kalimantan Timur, in-

stansi vertikal, dan Bappeda 

Kabupaten/Kota se Kaliman-

tan Timur.

 Dasar hukum pelak-

sanaan kegiatan ini adalah 

Undang-Undang  Nomor  23  

Tahun  2014  tentang Pemer-

intahan Daerah pasal 274 

bahwa Perencanaan Pemba-

ngunan Daerah didasarkan 

pada data informasi yang 

dikelola dalam Sistem Infor-

masi Pembangunan Daerah 

(SIPD); Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Ta-

hun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian 

Dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangu-

Sosialisasi Kebijakan dan 

Bimbingan Teknis E-Database 

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Foto : Dharmayanti
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nan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan   

Jangka Menengah Daerah; 

Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 98 Tahun 2018 

tentang Sistem Informasi 

Pembangunan Daerah (SIPD), 

serta Peraturan Presiden No-

mor 39 Tahun 2019 tentang 

Satu Data Indonesia.

 Acara dibuka langsung 

oleh Kepala Bappeda Provin-

si Kalimantan Timur Dr. Ir. H. 

Zairin Zain, M.Si. Dalam kes-

empatan ini, Zairin menjelas-

kan bahwa tujuan dari Sosial-

isasi Kebijakan dan Bimbingan 

Teknis ini adalah untuk mem-

berikan informasi dan pema-

haman yang sama kepada Tim 

Pengelola dan Tim Pokja SIPD 

dalam pengisian data melalui 

aplikasi Sistem Informasi 

Pembangunan Daerah (SIPD) 

dan proses keterkaitan antara 

E-Database dan E-Planning ke 

dalam dokumen perencanaan 

daerah guna mewujudkan dan 

mengimplementasikan Un-

dang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Permendagri 86 Ta-

hun 2017 dan Permendagri 98 

tahun 2018 tentang SIPD.

 Tim Pengelola SIPD 

terdiri dari Kepala Perangkat 

Daerah dan tim Pokja SIPD 

terdiri dari Staf yang telah 

ditunjuk oleh Kepala OPD 

Provinsi Kalimantan Timur 

dan Tim SIPD dari Bappeda 

Kabupaten/Kota se Kaliman-

tan Timur.

 Sedikit menilik ke be-

lakang, aplikasi SIPD dibuat 

sejak tahun 2003 oleh Ditjen 

Bina Bangda Kementerian Da-

lam Negeri akan tetapi dalam 

perkembangannya banyak 

mengalami perubahan dan 

pada tahun 2017 aplikasi SIPD 

E-Database dibuat dengan 

format baru dengan elemen 

data yang disesuaikan dengan 

kondisi terkini.

 Dalam penerapannya 

di daerah, sebagai dasar hu-

Untuk memberikan informasi dan pemahaman yang sama ke-

pada Tim Pengelola dan Tim Pokja SIPD dalam pengisian data 

melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 

dan proses keterkaitan antara E-Database dan E-Planning ke 

dalam dokumen perencanaan daerah guna mewujudkan dan 

mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri 86 Tahun 2017 

dan Permendagri 98 tahun 2018 tentang SIPD.

Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si.
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kum terhadap  pengelolaan  

SIPD,  diterbitkan Permend-

agri Nomor 98 Tahun  2018  

tentang  Sistem  Informasi  

Pembangunan Daerah   pada   

tanggal   5   Oktober   2018   

sebagai pengganti  dari  Per-

mendagri  Nomor  8  Tahun  

2014 tentang Sistem Informa-

si Pembangunan Daerah. 

 Dimana Bappeda ada-

lah perangkat daerah yang 

melaksanakan tugas koordi-

nasi dalam hal pengumpulan, 

pengisian, evaluasi data dan 

informasi, wakil ketua seka-

ligus walidata adalah Perang-

kat Daerah yang membidangi 

urusan statistik yaitu Dinas 

Kominfo, sedangkan Organi-

sasi Perangkat Daerah bertu-

gas sebagai produsen data.

  Untuk  mengopti-

malkan pemanfaatan SIPD, 

Provinsi Kalimantan Timur 

secara berkala melakukan so-

sialisasi dan pembinaan ter-

hadap Organisasi Perangkat 

Daerah Provinsi dan Bappeda 

Kabupaten/Kota se Kaliman-

tan Timur. 

 Namun tentunya, hal 

ini juga sangat tergantung 

dengan kesiapan dari pusat 

(dalam hal ini Kemendagri) 

untuk pengelolaan server 

yang baik demi kelancaran 

pengisian aplikasi e-database 

di daerah.

 Ditambah lagi dengan 

terbitnya Peraturan Presiden 

Republik Indonesia  Nomor 

39 Tahun 2019 tentang Satu 

Data Indonesia. Proses pengi-

sian e-database SIPD menjadi 

sangat penting karena ber-

tujuan untuk mewujudkan 

ketersediaan data yang aku-

rat, mutakhir, terpadu, dapat 

dipertanggungjawabkan, ser-

ta mudah diakses dan dibagi-

pakaikan antar Instansi Pusat 

dan Instansi Daerah sebagai 

dasar perencanaan, pelaksa-

naan, evaluasi, dan pengen-

dalian pembangunan.

  Dimana dalam Pasal 3 

Ayat 2 menyebutkan Forum 

Satu Data Indonesia tingkat 

provinsi dikoordinasikan oleh 

kepala badan yang melak-

sanakan tugas pemerintahan 

di bidang perencanaan pem-

bangunan daerah provinsi. 

Artinya dalam hal ini Bappe-

Noviady Dwi Noorcahyo, ST., M.Si 

Foto : Dharma
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da akan mengkoordinir pelak-

sanaan Forum Satu Data 

Indonesia tingkat provinsi. 

Sedangkan Dinas Informasi 

dan Komunikasi yang melak-

sanakan urusan statistik akan 

bertugas sebagai Pembina 

Data, sedangkan Organisasi 

Perangkat Daerah bertugas 

sebagai Wali Data. 

 Pemerintah Daerah 

sebagai pengguna aplika-

si dalam SIPD berkewajiban 

meningkatkan kapasitas pen-

gelola SIPD secara berkala, 

meningkatkan kualitas dan 

kuantitas pengisian dan pe-

manfaatan data, serta men-

sosialisasikan penggunaan 

SIPD kepada masyarakat un-

tuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pemban-

gunan daerah. 

(dy) 

 

Peserta Sosialisasi Kebijakan dan Bimbingan Teknis E-Database Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Foto : Dharma
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Balikpapan(5/7/2019). Badan Peren-

canaan Pembangunan Daerah Provin-

si Kalimantan Timur menggelar Forum 

Sistem Informasi Data (SIDATA) di Kota 

Balikpapan. Kepentingan dari penye-

lenggaraan forum ini berkaitan dengan 

berjalannya sistem penyediaan data 

(SIDATA) pada Bappeda Provinsi Kali-

mantan Timur yang telah berjalan sejak 

tahun 2015.

 Terlihat hadir tim teknis dari Or-

ganisasi Perangkat Daerah (OPD) Provin-

si Kaltim dan instansi vertikal yang ter-

gabung dalam Kelompok Kerja SIDATA 

Provinsi Kaltim. Pada pertemuan ini 

Kepala Seksi Data dan Informasi Statis-

tik Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 

Noviady Dwi Noorcahyo, ST., M.Si men-

yampaikan tingginya kebutuhan data 

semakin tinggi harus dibarengi dengan 

ketersediaan data dan informasi yang 

cepat.

 Harapan terbesar yang dimili-

ki SIDATA adalah untuk mengakselerasi 

waktu atau proses penyusunan doku-

Rakor Sidata 

“Urgensi Ketersediaan 

Data Pembangunan”

Dari Kiri Kasubbid pengendalian dan Evaluasi M. Hamsani, ST. M.Si, Kasi Data dan Informasi Statistik Noviady Dwi Noorcahyo, ST.,  M.SI, 
Staf Data dan Informasi Statistik Julianti, S.Kom.

Foto : Dharma
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men yang selama ini memiliki loading time da-

lam memperoleh data-data yang dibutuhkan. 

Dengan segala kemudahan yang disediakan, da-

ta-data pada SIDATA Kaltim dapat diakses dima-

na saja dan oleh siapa saja. 

 Namun, bukannya tanpa kendala. Proses 

inventarisir dan sinkronisasi data masih menja-

di permasalahan yang kerap kali terjadi. Maka 

Rakor SIDATA dilakukan untuk meminimalisir 

permasalahan tersebut. Dalam pertemuan ini 

diharapkan ke depannya tim Pokja SIDATA memi-

liki kesamaan pandangan terhadap urgensi data 

dan informasi yang berkualitas di multisektor 

guna memacu daya saing ekonomi daerah kepa-

da seluruh aparatur pemerintah daerah. Serta 

dalam rangka peningkatan manajemen data-

base yang terintegrasi antara institusi yang ada 

dan membentuk satu pangkalan data sebagai 

pusat data daerah (peran ini bisa di ambil oleh 

Bappeda) hal ini sesuai den-

gan Perpres 39/2019 tentang 

Satu Data Nasional dimana 

Bappeda sebagai koordinator. 

 Saat ini, SIDATA sedang 

dalam proses mengakomodir 

indikator SDGs  disesuaikan 

dengan RAD SDGs Provinsi 

Kalimantan Timur, disamping 

mengacu pada Permendagri 

86/ 2017 serta Permendagri 

98/2018. Sehingga sangat 

memungkinkan jumlah ele-

men data pada aplikasi ini 

akan bertambah. Ke depan-

nya, sangat diharapkan agar 

Forum ini dapat membangun 

koordinasi penyusunan data 

hingga level Kecamatan, di-

harapkan Kabupaten/Kota 

menjadi Koordinator peny-

usunan data hingga Keca-

matan dengan peran dari 

BPS. Artinya Kabupaten/Kota 

juga turut serta dalam me-

mantapkan dan menyiapkan 

secara cepat untuk data-data 

sektoral. (dy)

 

Kepala Seksi Data dan 

Informasi Statistik 

Bappeda Provinsi 

Kalimantan Timur

Noviady Dwi Noorcahyo, ST., M.Si 
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Bappenas Gelar FGD Pemantauan 
Kegiatan Strategis 2015 - 2019 di Kaltim

Samar inda, (5/8/2019) . 

Badan Perencanaan Pem-

bangunan Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur menye-

lenggarakan Focused Group 

Discussion (FGD) terkait pe-

mantauan kegiatan strategis 

nasional pada dokumen Ren-

cana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 

2015-2019. Kegiatan ini mer-

upakan inisiasi dari Kemen-

terian Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional untuk 

menginventarisasi perkem-

bangan pelaksanan pemban-

gunan baik progres, permas-

alahan maupun dampak bagi 

Provinsi Kalimantan Timur. 

 FGD dipimpin oleh 

Kepala Bidang Perencanaan 

Pengendalian Pembangunan 

Daerah Bappeda Provinsi Ka-

limantan Timur Charmarijaty, 

ST., M.Si yang dihadiri oleh 

tim dari Direktorat Peman-

tauan, Evaluasi, Dan Pengendalian Pembangunan 

Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Na-

sional/Bappenas; Sekretaris, Kepala Bidang Prasara-

na Wilayah Bappeda Provinsi Kaltim, serta Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) terkait. 

 Buku III RPJMN 2015 – 2019 menjelaskan arah 

pembangunan kewilayahan dalam lingkup pemba-

ngunan nasional. dalam rangka menampung karak-

teristik spesiik kewilayahan, arah pembangunan 

kewilayahan secara nasional dijabarkan ke dalam 

tujuh wilayah yang ada di indonesia. tujuh wilayah 

tersebut meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Su-

lawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. 

Ilustrasi :   Jalan Tol Balikpapan - Samarinda

Sumber Foto : Jasa Marga
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 Arah pembangunan 

kewilayahan meliputi pe-

metaan potensi dan keunggu-

lan wilayah; tujuan dan sasa-

ran pengembangan wilayah; 

arah kebijakan dan pengem-

bangan wilayah; arah kebi-

jakan tata ruang; dan kaidah 

pelaksanaan pembangunan 

wilayah. termasuk pula di da-

lamnya adalah kegiatan strat-

egis jangka menengah di 34 

provinsi yang dititikberatkan 

pada pembangunan infras-

truktur di berbagai bidang. 

 Dalam rangka meman-

tau pelaksanaan kegiatan 

strategis jangka menengah 

III RPJMN 2015- 2019.

 Keluaran yang diharapkan 

dari pelaksanaan kegiatan ini 

nantinya adalah berupa tersedi-

anya informasi mengenai pelak-

sanaan kegiatan strategis nasi-

onal yang nantinya akan menjadi 

bahan penyusunan perencanaan 

pembangunan berikutnya. Kemu-

dian setelah FGD berlagsung, 

terakhir akan dilakukan kunjun-

gan lapangan yang dalam hal ini 

adalah kegiatan pembangunan 

jalan tol Balikpapan – Samarinda 

yang akan difasilitasi oleh Bappe-

da bekerjasama dengan Balai 

Jalan, Jasa Marga dan Dinas PUPR 

Provinsi Kaltim.(dy) 

tersebut, kementerian 

PPN/Bappenas melalui 

Deputi Pemantauan, 

Evaluasi, dan Pengenda-

lian Pembangunan yaitu 

Direktorat Pemantauan, 

Evaluasi, dan Pengenda-

lian Pembangunan Daer-

ah (selanjutnya disebut 

Dit. PEPPD), pada tahun 

2019 melaksanakan ke-

giatan pemantauan RP-

JMN 2015 – 2019 di daer-

ah. salah satu bentuk 

pemantauan yang dilaku-

kan adalah pemantauan 

kegiatan strategis yang 

tercantum di dalam Buku 

Ilustrasi :   Jalan Tol Balikpapan - Samarinda Sumber Foto : akcdn.deik.net
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“Anjangsana dan Perpisahan”

Rangkaian Peringatan Hari Raya Idul Adha 

Bappeda Provinsi Kaltim

Samarinda, (14/8/2019). Suasana hangat dan penuh 

kebersamaan menyelimuti suasana peringatan Hari 

Raya Qurban pergelaran Badan Perencanaan Pemban-

gunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dirangkai 

dengan anjangsana dan pelepasan purna tugas Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kali-

mantan Timur Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si.

Drs, H. Suian Agus, M.Si               

Silaturahim Kepala Bappeda  terdahulu serta karyawan dan karyawati Bappeda Provinsi Kaltim.

Foto : Reza Fadhillah
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 Turut hadir dalam 

acara para Kepala Bappeda 

Provinsi Kalimantan Timur 

terdahulu, para karyawan/

karyawati Bappeda yang su-

dah purna tugas, karyawan/

karyawati Bappeda Provinsi 

Kaltim, dan Dharma Wanita 

Perwakilan Bappeda Provinsi 

Kalimantan Timur.

 Acara dibuka langsung 

oleh Plt. Kepala Bappeda 

Provinsi Kalimantan Timur 

Drs. H. Hariyo Santoso. Pada 

kesempatan ini Hariyo mem-

berikan ucapan terimakasih 

 Dilanjutkan dengan 

penyerahan cinderamata dari 

Bappeda Provinsi Kalimantan 

Timur kepada Dr. Ir. H. Zairin 

Zain, M.Si dan istri. Pada ke-

sempatan ini, Zairin berharap 

agar Bappeda Provinsi Kaltim 

dapat meningkatkan kiner-

janya dalam menghasilkan 

dan lantunan doa terbaik 

khusus kepada Dr. Ir. H. Zairin 

Zain, M.Si. Ia juga mengucap-

kan terima kasih kepada para 

kepala Bappeda terdahulu 

atas perkenannya hadir da-

lam acara. 

perencanaan yang berkualitas 

dan terus menjaga kekompa-

kan serta kebersamaan. 

 Zairin mengingatkan 

bahwa ajang silaturahmi bisa 

terus berlanjut. “Sebelumn-

ya, saya juga mengucapkan 

terimakasih kepada seluruh 

karyawan dan karyawati yang 

membantu saya selama ini, 

kepada staf cleaning service 

dan security yang telah men-

jaga kenyamanan dan kea-

manan kantor, juga para pen-

gurus Dharma Wanita. Serta 

saya memohon kerelaan hati 

Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si beserta istri berfoto bersama Plt. Kepala Bappeda Prov. Kaltim Drs. H. Hariyo Santoso 

dan Kabid di lingkukungan Bappeda Prov. Kaltim.

Foto : Reza Fadhillah
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bapak/ibu untuk memaafkan 

perihal atau perkataan saya 

yang mungkin kurang berke-

nan selama masa jabatan 

saya”, ujar Zairin.

 Tidak lupa, Zairin juga 

berpesan agar para karyawan 

dan karyawati Bappeda 

Kaltim untuk dapat teteap 

menunjukkan kinerja terbai-

knya siapa pun yang menja-

bat sebagai Kepala Bappeda 

Provinsi Kaltim.

 Dalam kesempatan ini 

turut hadir pula KH. Bahtiar 

Muhammad Yunus untuk 

mengisi ceramah agama. 

Dalam ceramahnya beliau 

menyampaikan pentingnya 

silaturahmi di antara sesama 

manusia yang ternyata mam-

pu memanjangkan umur dan 

memperluas rezeki. Sehing-

ga ia menilai, sangat tepat 

acara peringatan Hari Raya 

Qurban digabung dengan aca-

ra silaturahmi seperti yang 

diselenggarakan Bappeda 

Provinsi Kaltim.

 Ia menjelaskan pula 

tentang makna Qurban da-

lam konteks ibadah dan sosial 

yang bisa menjadi salah satu 

cara mendekatkan diri kepa-

da Allah dan berbagi rezeki 

kepada sesama manusia lain-

nya. 

 Serta Qurban juga 

mengajarkan tentang keikh-

lasan mengorbankan harta 

yang diberikan untuk sesama 

manusia yang bertujuan agar 

kita lepas dari sifat tamak 

dan cinta dunia. (dy) 

Penyerahan Bingkisan untuk Ibu-ibu Dharm a Wanita Bappeda Provinsi Kaltim

Foto : Reza Fadhillah
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Kaltim Expo 2019
Samarinda (25/8/2019, Da-

lam rangka memeriahkan 

dirgahayu kemerdekaan Re-

publik Indonesia ke 74 pe-

merintah Provinsi Kaliman-

tan Timur kembali menggelar 

Kaltim Expo yang diselengga-

rakan di Convention Hall Gor 

Sempaja Samarinda.

 Kegiatan ini merupa-

kan gelaran Kaltim Expo yang 

ke 11 dan berlangsung sela-

ma lima hari terhitung mulai 

tanggal 21 hingga 25 Agustus 

Stand Pameran Bappeda Provinsi Kaltim

Gubernur Kaltim Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si menyampaikan Sambutan pada penutupan Pameran Kaltim Expo Tahun 2019 di Gedung 
Convention Hall Samarinda.

Foto : Reza Fadhillah
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2019. Selain pameran peban-

gunan, rangkaian Kaltim Expo 

kali ini juga menggelar semi-

nar, talk show, desain produk, 

perlombaan e-sport, hingga 

kegiatan keagamaan tabligh 

akbar yang diisi Ustad Tengku 

Zulkarnain.

 Dengan Konsep indor 

dan Outdor Even tahunan ini 

menyediakan 147 stand in-

door dan 45 stand outdoor 

yang diisi oleh instansi pe-

merintah provinsi dan kabu-

paten/kota, instansi vertikal, 

perbankan, dunia usaha, kop-

erasi dan UMKM.

 Kaltim Expo ini di-

harapkan menjadi momen-

tum peningkatan pembangu-

nan di berbagai bidang dan 

berdampak langsung pada 

peningkatan perekonomian 

daerah dan kesejahteraan 

masyarakat, Sekaligus bisa 

membuka peluang investasi 

baik dari dalam maupun luar 

negeri. Hal ini dikemukakan 

oleh Asisten Perekonomian 

dan Administrasi Pembangu-

nan Setprov Kaltim Abu Helmi 

saat mewakili Gubernur Kali-

mantan Timur pada pembu-

kaan Kaltim Expo, menurut-

nya pembangunan di Kaltim 

perlu dukungan dari semua 

pihak termasuk masyarakat, 

“Karena pembangunan per-

lu dukungan semua pihak. 

Di sini masyarakat bisa me-

lihat capaian pembangunan 

Kaltim. Selain juga sebagai 

wadah mempromosikan usa-

ha yang potensial di daerah” 

ujarnya

 Lebih lanjut beliau 

berharap even ini bisa men-

gendalikan konsumsi yang 

berperan dalam pengenda-

lian investasi, “Mudah-mu-

dahan saja kegiatan kita ini 

meningkatkan investasi dan 

juga bagaimana mengenda-

likan konsumsi dimana dua 

Foto : Reza Fadhillah
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unsur ini adalah yang cukup 

menentukan dalam pertum-

buhan dan juga pengendalian 

inlasi di daerah.” Ungkap 

Helmi.

 Dalam kesempatan ini 

pula Bappeda Provinsi Kali-

mantan Timur turut hadir un-

tuk menyukseskan pagelaran 

ini. Stand Bappeda Kaltim 

menyajikan data dan infor-

masi mengenai Fokus pemba-

ngunan Provinsi Kalimantan 

Timur RKPD Tahun 2019-2023, 

Fokus pembangunan RPJMD 

2019-2023, Tahapan lima ta-

hun RPJP dan RPJMD, dan Tar-

get Kinerja Makro Pembangu-

nan Daerah Tahun 2019-2023. 

Tidak hanya menyajikan data 

dalam bentuk statistic namun 

juga menyajikan data dan in-

formasi dalam bentuk doku-

mentasi dan data spasial.

Pada penutupan Kaltim Expo 

Stand Bappeda Provinsi Kali-

mantan Timur mendapatkan 

penghargaan Juara II Desain 

Terbaik. Sementara itu di 

Stand Bappeda di meriahkan 

dengan menyelenggarakan 

kuis secara langsung yang di 

pandu oleh Kepala seksi Data 

dan Informasi Statistik No-

viady Dwi Noorcahyo, ST, M.Si 

dengan pola memberikan 

pertanyaan kepada pengun-

jung dan yang bisa menjawab 

dengan benar langsung di 

beri Hadiah dari Panitia Stand 

Bappeda Prov.Kaltim. dilan-

jutkan dengan pengumuman 

undian kuis tertulis yang su-

dah di buka sejak hari perta-

ma penyelenggaraan Kaltim 

Expo. Penyerahan hadiah 

kepada para pemenang di 

serahkan langsung oleh jaja-

ran Pejabat Bappeda Provinsi 

Kaltim. (ft)

Kepala seksi Data dan Informasi Statistik Noviady Dwi Noorcahyo, ST, M.Si ketika 

menyerahkan hadiah pada stand pameran Bappeda Provinsi Kaltim.

Foto : Reza Fadhillah
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Membangun Daya Saing 

Ekonomi Regional Kalimantan

PERKEMBANGAN ekonomi Provin-

si di Kalimantan sejak beberapa 

dasawarsa telah melalui beberapa 

fase perkembangan ekonomi yang 

kurang kokoh dan berkualitas. Da-

lam hal penciptaan Nilai Tambah 

Bruto (NTB), perekonomian Provin-

si-provinsi di Kalimantan masih did-

ominasi oleh sektor primer. 

 Peranan sektor primer 

menunjukkan kecenderungan terus 

meningkat, sementara peranan sek-

tor sekunder terus menurun pada 

kurun yang sama. Perekonomian 

Provinsi di Kalimantan 

masih mengandalkan pro-

duk barang mentah (raw 

material) dan belum pada 

barang olahan (processed 

product). Sektor pertam-

bangan dan penggalian 

serta sektor industri pen-

golahan, dan pertanian 

dalam arti luas memili-

ki peran dominan dalam 

perekonomian Provinsi di 

Kalimantan.

 Produktivitas ka-

wasan yang rendah, 

serta belum optimal-

nya pemanfaatan la-

han bercadangan kar-

bon rendah, utamanya 

untuk kehutanan dan 

perkebunan, serta be-

lum optimalnya pro-

duktivitas pertanian 

tanaman pangan dan 

hortikultura, peter-

nakan dan perikanan, 

menjadi tantangan da-

lam mendukung per-

Ilustrasi : Pompa Sumur Minyak
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tumbuhan ekonomi di 

Kalimantan. Belum ter-

bangunnya industri hilir 

(sekunder-tersier) hasli 

pertanian dalam arti luas, 

menjadikan nilai tambah 

komoditi belum member-

ikan hasil yang optimum. 

Selain itu, belum adanya 

terminal-terminal distri-

busi hasil pertanian dalam 

arti luas, dan belum ter-

sedianya sentra industri 

perikanan, menjadikan 

Kalimantan kehilangan 

potensi pendapatan daer-

ah.

Ketimpangan pembangu-

nan antar wilayah masih 

menjadi persoalan dalam 

kegiatan ekonomi Kali-

mantan. 

 Kesenjangan pem-

bangunan antar kabu-

paten/kota di Provinsi 

Kalimantan relatif masih 

tinggi. Pembangunan yang 

dilakukan di suatu wilayah 

tidak selamanya dapat 

dinikmati secara mera-

ta oleh seluruh lapisan 

masyarakat karena pen-

ingkatan pembangunan 

daerah tidak selalu dis-

ertai dengan peningkatan 

pendapatan penduduk 

secara merata. Beberapa faktor 

yang menjadi sumber perbedaan 

pendapatan antara lain adalah 

kesempatan, pendidikan, dan 

berbagai modal lainnya.

 Dalam konteks mewujud-

kan daya saing ekonomi, tantan-

gan yang dihadapi adalah mem-

bangun keterkaitan antara hulu 

dan hilir dari komoditas-komod-

itas unggulan sebagai basis per-

ekonomian di Kalimantan pada 

masa mendatang. 

 Percepatan transformasi 

ekonomi menuju keseimbangan 

permintaan antara dan permint-

aan akhir merupakan salah satu 

upaya yang dapat meningkatkan 

nilai tambah bagi perekonomi-

an wilayah Provinsi Kalimantan 

sehingga perlu adanya peruba-

han 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 
Ilustrasi : Kilang Minyak
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terbarukan dengan sum-

ber daya alam terbarukan 

secara sistematis dibu-

tuhkan upaya keras yang 

terintegrasi mewujud-

kan ketahanan pangan, 

pengembangan komoditas 

agroindustri unggulan dan 

andalan yang strategis, 

serta mengoptimalkan 

produksi perikanan dan 

kelautan, peternakan, 

perkebunan dan kehutan-

an.

 Hal lain yang ingin 

dicapai dalam konteks 

ekonomi yang berker-

akyatan adalah terciptan-

ya sistem ekonomi partisi-

patif yang meningkatkan 

kapasitas dan pember-

dayaan masyarakat serta 

memberikan akses sebe-

sar-besarnya secara adil 

dan merata bagi seluruh 

lapisan masyarakat baik

dalam proses produksi, 

distribusi, maupun kon-

sumsi. Upaya bantuan 

modal usaha, pendamp-

ingan teknis dan mana-

jerial, serta bantuan pe-

masaran pada usaha kecil 

dan menengah seharusnya se-

makin ditingkatkan. Ekonomi 

kerakyatan dikembangkan 

sebagai upaya dan strategi 

untuk lebih mengedepankan 

masyarakat dalam memban-

gun kesejahteraannya, serta 

memperkuat BUMDES sebagai 

penggerak perekonomian 

pedesaan. 

 Pembangunan dan 

pengembangan ekonomi ha-

rus berakar pada ekonomi 

kerakyatan namun tetap 

mengacu pada pertumbuhan, 

Ilustrasi : Tambang Batu Bara
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pemerataan, stabilitas, 

dan peningkatan sumber 

daya manusia dengan cara 

mempercepat proses pe-

rubahan dari masyarakat 

yang masih berikir dan 

berperilaku tradisional 

ke masyarakat modern; 

dari sistem ekonomi sub-

sistem ke ekonomi pasar; 

dan dari masyarakat yang 

tergantung ke masyarakat 

yang mandiri. Penyele-

saian konlik antara mas-

yarakat dan perusahaan 

dilakukan melalui berbagai 

skema yang dimungkinkan 

di dalam peraturan perun-

dang-undangan, termasuk 

dalam menguatkan kemi-

traan antara perusahaan 

dengan kelompok ekonomi 

masyarakat.

 Indikator kemakmu-

ran dan kemajuan kualitas 

hidup manusia tidak hanya 

didasarkan pada pertum-

buhan ekonomi, akan teta-

pi sejauh mana komitmen 

dan usaha pemerintah suatu 

daerah dalam menyediakan 

fasilitas infrastruktur secara 

merata. Kualitas infrastruk-

tur yang belum memadai 

menjadi problem daya saing 

di Kalimantan. Pembangunan 

infrastruktur secara merata 

merupakan faktor yang pent-

ing untuk mendorong konek-

tivitas yang merupakan kunci 

perkembangan suatu wilayah, 

dan menjadi salah satu faktor 

penting penentu pertumbu-

han ekonomi dan daya saing.

  Penyediaan infras-

trukur yang berkualitas akan 

menurunkan biaya transpor-

tasi dan biaya logistik sehing-

ga dapat meningkatkan daya 

saing produk, mempercepat 

gerak ekonomi, serta mengu-

rangi ketimpangan pemban-

gunan antar daerah. 

 Penyediaan transpor-

tasi udara dan laut yang han-

dal serta representatif untuk 

meningkatkan arus barang 

dan jasa dari dan ke Provin-

si-provinsi di Kalimantan, 

sebagai upaya pembukaan 

keterisolasian wilayah 

dengan dikembangkan-

nya sarana dan prasara-

na transportasi melalui 

pembangunan jalan dan 

jembatan, pembangunan 

dermaga, pembangunan 

bandar udara serta penye-

diaan sarana dan prasarana 

telekomunikasi. Disamping 

itu pemenuhan kecukupan 

layanan air minum, air 

baku untuk jaringan irigasi 

dan kawasan industri ser-

ta infrastruktur pertanian 

melalui peningkatan kual-

itas dan kapasitas pen-

gelolaan sumber daya air 

secara terpadu dan berke-

lanjutan, penyediaan pe-

rumahan sederhana, layak 

huni dan sehat diarahkan 

bagi masyarakat berpeng-

hasilan rendah.

Sumber : Rekomendasi 

Buku Statistik Kalimantan 

Tahun 2019
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Balikpapan, (4/7/2019). Dina-

mika penduduk yang pesat ha-

rus diiringi dengan pengelolaan 

pemerintahan yang cepat pula 

(highly respons). Maka untuk 

mendorong percepatan dilaku-

kan perubahan Peraturan Ment-

eri Dalam Negeri terkait Sistem 

Informasi Pembangunan Daer-

ah yang akan berubah menjadi 

Sistem Informasi Pemerintahan 

Daerah (SIPD).

 Direktur Jenderal Bina 

Perubahan Peraturan 

Demi Percepatan

Pembangunan Daerah Ke-

menterian Dalam Negeri 

Republik Indonesia Yudhi 

Timor Bimo Prakoso, ST., 

MT menjelaskan men-

genai proses dan poin 

penting terkait perubah-

an Permendagri tersebut 

pada acara Sosialisasi 

Kebijakan dan Bimbingan 

Teknis E-Database SIPD 

di Kota Balikapapan yang 

diselenggarakan oleh 

Badan Perencanaan Pem-

bangunan Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur.

 Yudhi menegaskan 

bahwa secara fundamen-

tal masih ada beberapa 

hal mendasar yang belum 

diselesaikan oleh pemerin-

tah pusat seperti regulasi. 

Namun yang paling krusial 

adalah integrasi di tingkat 

pusat harus tuntas.

 Kondisi saat ini pe-

rencanaan dan pengang-

garan belum sinkron dan 

terpadu. Sementara, regu-

lasi perencanaan dan pen-

ganggaran masih dalam 

proses, demikian pula reg-

ulasi nomenklatur program 

dan kegiatan masih dalam 

proses. Nomenklatur di-

anggap penting menurut 

Yudhi, perubahan urusan 

dan kewenangan mengha-

ruskan adanya pembaha-

ruan kodeikasi program 

dan kegiatan. Kemudian 

perencanaan daerah be-

Yudhi Timor Bimo Prakoso, ST., MT
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Foto : Dharmayanti
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lum memiliki sistem kode-

ikisasi yang standar, sehing-

ga nomenklatur yang disusun 

dalam perencanaan tidak 

serta merta dapat diakomo-

dir dalam kodeikasi pen-

ganggaran. “Kodeikasi dalam 

permendagri 13 Tahun 2006 

tidak secara tegas memis-

ahkan kewenangan provinsi 

dan kabupaten/kota, sehing-

ga terdapat potensi tumpeng 

tindih dalam penganggaran 

yang tidak sesuai dengan 

kewenangan. Maka dari itu, 

perlu dilakukan perubahan 

kodeikasi perencanaan dan 

penganggaran secara terpa-

du”, ujarnya.

 Permasalahan terkait 

implementasi  di Permend-

agri 98, dari pilot project 

dari 7 provinsi adalah per-

bedaan format RKPD, perbe-

daan Kodeikasi, dan standar 

aplikasi yang berbeda-beda 

di tiap daerah. Sementara 

itu, dalam hal data base akan 

di restrukturisasi agar tidak 

terjadi pengulangan (karena 

selama ini OPD hanya mengi-

si data yang dikeluarkan oleh 

BPS), ke depannya akan dipe-

takan sesuai kewenangannya.

 Sebagai contoh, Yudhi 

menuturkan pada bab 2 RKPD 

tidak semua data dimasuk-

kan, hanya data yang meng-

gambarkan kondisi daerah 

disesuaikan dengan tema 

pembangunan di daerah yang 

bersangkutan.

 Untuk pemetaan tugas 

dan fungsi antara Bappeda 

dan Diskominfo, pembedanya 

adalah Kominfo sebagai tugas 

dinas pelaksana. Sementara 

Bappeda sebagai penunjang. 

Artinya pelaksana pengum-

pul data adalah Diskominfo. 

Setelah data terkumpul, dio-

lah menjadi informasi, kemu-

dian dipilah mana yang sifat-

nya dapat di publikasi, mana 

yang diperlukan hanya untuk 

pemerintah. Bappeda sebagai 

fungsi perencana, meminta 

kepada Diskominfo data-data 

yang diperlukan dalam proses 

perencanaan yang kemudi-

an akan menjadi e-planning. 

Adapun evaluasi yang dilaku-

kan akan menjadi satu proil 

kewilayahan. Dimana melalui 

proil tersebut akan menjadi 

acuan dalam mengambil ke-

bijakan di pusat.

 Pada tahun 2019 ini, 

hal-hal yang akan dilakukan 

adalah revisi kebijakan, in-

tegrasi e-planning dan e-bud-

geting, pembaharuan databse 

serta integrasi aplikasi pu-

sat dan daerah. Untuk pros-

es persiapan infrastruktur di 

lingkungan Kemendagri dan 

implementasi SIPD diren-

canakan pada tahun 2020 

mendatang.

 Selanjutnya, aplikasi 

e-Planning akan digunakan 

sebagai instrumen untuk 

pelaksanaan pengendalian 

perumusan kebijakan rencana 

pembangunan daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. (dy)
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Oleh : 

Marinda Asih Ramadhaniah, S.Si., M.Ec.Dev.,M.Ec

Di zaman serba cepat dengan 

melesatnya perkembangan 

teknologi saat ini, berdampak 

pula pada gempuran berb-

agai produk dan pasar yang 

semakin kompleks sehingga 

membutuhkan tuntutan baru 

pada konsumen dalam mem-

buat dalam menentukan pi-

lihan terbaik di pasar bebas. 

Di Indonesia indeks perilaku 

komplain masih rendah hal 

ini ditunjukkan dengan hasil 

penelitian Simanjuntak dan 

Yuliati (2016) di 13 Provinsi 

Indonesia yang membutikan 

bahwa konsumen di Indonesia 

sangat rendah dalam men-

gajukan protes atas kekece-

waannya yakni hanya sebesar 

15.51. Kondisi ini disebab-

kan oleh ketidaktahuan kon-

sumen bahwa ia memiliki hak 

untuk mengajukan komplaian 

atau ada rasa takut jika 

mengajukan komplain. Riset 

yang kemudian dilanjutkan 

pada tahun 2017 jika dili-

hat berdasarkan provinsinya 

menggambarkan Kalimantan 

merupakan wilayah dengan 

Indeks Keberdayaan Kon-

sumen (IKK) terendah (22.27) 

John L john L john L 

Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) 

di Kaltim Masih Rendah

Ilustrasi 
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dibandingkan 13 provinsi 

lainnya (Sumatera Utara, Su-

matera Barat, Kep. Bangka 

Belitung, Lampung, DKI Ja-

karta, Jawa Barat, Sulawesi 

Selatan, Sulawesi Utara, Bali, 

Maluku, dan Papua.

 Indeks Keberdayaan 

Konsumen (IKK) merupakan 

indikator yang digunakan un-

tuk mengukur kesadaran dan 

pemahaman konsumen akan 

hak dan kewajibannya, serta 

kemampuan dalam berinter-

kasi dengan pasar. Permasala-

han konsumen saat ini adalah 

tingkat kesadaran konsumen 

akan haknya yang masih 

rendah. Hal ini dibuktikan 

dengan masih banyaknya kon-

sumen yang mengalami kece-

wa namun belum mengakkan 

haknya sebagai konsumen 

(komplain/menyampaikan 

keluhan atas ketidakpuasann-

ya). Nilai IKK ini dapat dijad-

ikan dasar untuk menentukan 

kebijakan perlindungan kon-

sumen.

 IKK memiliki 5 (lima) 

kategori, antara lain: 1). Sa-

dar (Skor 0,0 – 20,0) yang 

berarti konsumen mengenali 

hak dan kewajiban dasar se-

bagai konsumen; 2). Paham 

(Skor 20,1 – 40,0) yang berar-

ti konsumen memahami hak 

dana kewajiban konsumen 

untuk melindungi dirinya; 3). 

Mampu (Skor 40,1 – 60,0) yak-

ni konsumen mampu meng-

gunakan hak dan kewajiban 

konsumen untuk menentukan 

pilihan terbaik serta menggu-

nakan produk dalam negeri; 

4). Kritis (Skor 60,1 – 80,0) 

ialah konsumen berperan ak-

tif memperjuangkan hak dan 

melaksanakan kewajibannya 

serta mengutamakan produk 

dalam negeri; dan 5). Ber-

daya (Skor 80,1 – 100) yaitu 

konsumen memiliki nasional-

isme tinggi dalam berinter-

aksi dengan pasar dan aktif 

memperjuangkan kepentin-

gan konsumen.

 Hasil Survei IKK di 

Kaltim pada tahun 2019 

menunjukkan peningkatan 

yang cukup signiikan, yakni 

sebesar 10,67 poin dari 27,74 

di tahun 2016 menjadi 38,41 

poin. Namun, peningkatan ini 

masih belum mendongkrak 

Ilustrasi 
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kenaikan level kategori pada 

IKK. Konsumen Kaltim masih 

berada pada level Paham, 

yakni konsumen baru sampai 

pada tahap memahami hak 

dan kewajiban konsumen un-

tuk melindungi dirinya. Re-

sponden pada survey IKK ini 

didominasi oleh perempuan 

dengan usia 25 – 54 tahun dan 

responden rata-rata berpen-

didikan menengah dengan ra-

ta-rata pendapatan per bulan 

> 2,5 – 5 juta rupiah per bu-

lan.

 Berdasarkan karakter-

istik demograi, sosial, dan 

ekonomi, konsumen paling 

berdaya di Kalimantan Timur 

adalah masyarakat yang ber-

pendapatan lebih dari 10 juta 

per bulan, memiliki pendi-

dikan tinggi dalam rentang 

usia 17 -24 tahun, merupakan 

jenis kelamin laki-laki dan 

tinggal di wilayah perkotaan.

 Jika dilihat berdasar-

kan wilayah secara keseluru-

han di Kaltim, IKK di wilayah 

perkotaan (indeks 40,99) leb-

ih tinggi dari IKK di wilayah 

perdesaan (indeks 35,57) dan 

Kabupaten yang memiliki IKK 

tertinggi di Kaltim ialah Ka-

bupaten Kutai Barat (50,83) 

serta kabupaten yang memi-

liki nilai IKK terendah adalah 

Kabupaten Penajam Paser 

Utara (25,56). Dimensi IKK 

yang paling rendah terletak 

pada dimensi perilaku kom-

plain (11,72) dan dimensi 

yang paling tinggi ialah pref-

erensi produk (87,59). Hal ini 

menggambarkan bahwa per-

ilaku konsumen di Kaltim ma-

sih rendah untuk melakukan 

komplain jika terjadi hal yang 

merugikan konsumen atau 

ada rasa takut jika menga-

jukan komplain, namun dari 

sisi bagaimana konsumen di 

Kaltim melakukan pemilihan 

produk dengan memilih har-

ga terbaik, cara menghitung 

diskon dan pembelian kredit, 

mengenali logo obat dan pe-

mahaman SNI serta logo halal 

dan pengetahuan tentang lit-

erasi keuangan sudah cukup 

baik

 Menurut Simanjuntak 

(2019), ciri-ciri konsumen 

cerdas yaitu: teliti sebelum 

membeli barang/jasa yang 

diperlukan, membeli sesuai 

kebutuhan dan tidak kon-

sumtif (tidak berlebihan), 

membeli yang perlu dan ti-

dak mudah terpengaruh jan-

ji, promosi, dan iklan pen-

jual, dan berani menuntut 

jika barang/jasa yang dibeli 

tidak sesuai dengan yang di-

janjikan. Dari hasil survei IKK 

di Kaltim Tahun 2019 tergam-

bar bahwa masih perlu up-

aya ekstra bagi pemerintah 

dan konsumen sendiri untuk 

meningkatkan keahlian dan 

pengetahuan konsumen da-

lam membuat pilihan ter-

baik, karena konsumen yang 

berdaya dapat melindungi 

dirinya serta menyelesaikan 

masalah ketika berinteraksi 

dengan pasar. 
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Aristoteles, Plato, & 
Ibu Kota Negara

Oleh : Stella Sinaga

Perencana Bidang Prasarana Wilayah

D
ari St. Petersburg 

ke Moscow, dari Ka-

rachi ke Islamabad, 

dari Kolkata ke New Delhi, 

dari Rio de Janeiro ke Brasil-

ia. Deretan perpindahan Ibu 

Kota negara tersebut memi-

liki kemiripan pola, yak-

ni pergeseran dari wilayah 

yang awalnya berada sangat 

dekat dengan pesisir masuk 

ke arah dalam kontinen. Jika 

ditelusuri, perpindahan ibu 

kota tersebut juga dilatar-

belakangi permasalahan 

yang sama, yakni penurunan 

fungsi wilayah ibu kota.

Fenomena pemindahan ibu 

kota negara ternyata pernah 

menjadi topik bahasan Plato, 

seorang ilsuf dan matem-

atikawan asal Yunani. Dalam 

sebuah karya berjudul The 

Laws, Plato mengungkapkan 

bahwa ia tidak mendukung 

keberadaan pusat kekuasaan 

yang langsung memiliki ak-

ses dengan perairan kunci. Ia 

berpendapat bahwa wilayah 

yang cocok menjadi tem-

pat bekerja dan bermukim-

nya para pengambil kebija-

kan level negara sebaiknya 

Peta Indonesia yang menujukkan Lokasi Ibu Kota Baru
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berada di dalam kontinen. 

Ibu Kota negara sebaikn-

ya bukan kota pelabuhan.

Secara ekonomi, akses 

langsung dengan perairan 

kunci memang baik bagi per-

tumbuhan suatu wilayah. 

Namun dari sisi stabilitas 

fungsi pemerintahan, posisi 

ini kurang baik. Plato berar-

gumen bahwa ibu kota yang 

juga berfungsi sebagai kota 

pelabuhan utama berpotensi 

melahirkan ketidakteraturan. 

 Pergerakan ekonomi 

dengan intensitas tinggi akan 

mendorong dan membentuk 

masyarakat berjiwa komersil. 

Interaksi akan banyak dilaku-

kan atas motif mengejar 

keuntungan serta menguta-

makan hal yang semata-ma-

ta bersifat materi. Posisi ibu 

kota yang langsung berada 

di gerbang juga membuka 

kesempatan dunia luar un-

tuk ambil bagian dalam din-

amika pembangunan negara. 

 Dalam jangka panjang, 

ketidakstabilan sosial budaya 

berpotensi menjadi sebuah 

masalah bahkan ancaman. 

Seiring berjalannya wak-

tu, argumentasi Plato mu-

lai menjadi kenyataan. Ibu 

kota negara yang memiliki 

akses langsung ke pelabuhan 

perlahan memiliki berbagai 

masalah yang lahir akibat di-

namika pembangunan yang 

sulit dibendung. Arus kel-

uar masuk barang dan jasa 

ke wilayah ibu kota mem-

bawa serta banyak masalah. 

 Ruang hidup yang se-

makin sempit, polusi udara, 

tingkat kepadatan lalu lintas, 

banjir, penurunan kualitas 

hidup masyarakat, ketimpan-

gan sosial, serta masalah lain 

yang mengganggu jalannya 

fungsi layanan pemerintahan.

Jakarta, Ibu Kota Indonesia 

saat ini berada tepat di hada-

pan Teluk Jakarta yang memi-

liki akses langsung dengan 

Laut Jawa. Jika ditarik garis 

lurus dari pusat kota ke Pela-

buhan Tanjung Priok, jarakn-

ya hanya sekitar 10 Km. Ber-

dasarkan posisi geograis dan 

prediksi efektif atau tidaknya 

fungsi ibu kota menurut Pla-

to, Jakarta memang tidak 

cocok memegang fungsi pe-

merintahan sebuah negara. 

Hingga saat ini Jakarta tum-

buh sedemikian pesatnya 

hingga menjadi kota raksasa 

dan segalanya bagi Indonesia. 

 Jika dianalogikan den-

gan makanan, Jakarta bak 

gado-gado porsi besar yang 

telah menjadi menu wajib 

bagi seluruh warga nega-

ra. Jakarta sanggup menja-

di apa saja sepanjang pas-

ar menyukainya dan modal 

mampu membiayainya. Ja-

karta bisa juga diibaratkan 

sebagai pelayan sekaligus 

majikan. Pelayan, karena 

Jakarta harus mampu me-

layani seluruh warga negara. 

 Majikan, karena Ja-

karta adalah superpower. 

Ia lebih maju, lebih pintar, 



Buletin Bappeda Prov. Kaltim // Edisi : Juli, Agustus, September 2019

Odah InformasiOdah Informasi

36       

dan lebih terdidik diband-

ing daerah lain. Kondisi ini 

berpotensi melahirkan bias. 

Jakarta saat ini merupakan 

pelayan yang malahan leb-

ih banyak mengatur diband-

ing memberi layanan pri-

ma bagi warga negaranya.

Ketidakcocokan Jakarta 

memegang fungsi pemer-

intahan memang sudah 

dirasakan sejak dahulu. 

 Rencana pemindahan 

ibu kota negara dari Jakarta 

pun sebenarnya sudah lama 

datang dan pergi dalam be-

berapa periode pemerintah-

an, mulai Soekarno, Soehar-

to, BJ Habibie, SBY, hingga 

Jokowi. Berbagai opsi per-

nah ditawarkan, mulai dari 

memindahkan pusat pemer-

intahan di lokasi yang tidak 

jauh dari Jakarta hingga 

pemindahan ke luar Jawa. 

 Studi untuk men-

dukung pemindahan ini pun 

telah dilakukan bahkan sejak 

periode kedua pemerintah-

an Bapak SBY, hingga akhirn-

ya pada tahun 2019 Presiden 

Jokowi memutuskan untuk 

memilih Kalimantan Timur 

sebagai ibu kota selanjutnya. 

 Sudah tepat Pemerin-

tah memutuskan untuk men-

cari lokasi lain yang akan me-

megang tugas penting sebagai 

Ibu Kota negara, yakni me-

layani seluruh Warga Negara 

Indonesia dari Sabang sampai 

Merauke bahkan warga neg-

ara yang ada di luar negeri. 

Telah diputuskan, Ibu Kota In-

donesia akan dipindahkan ke 

sebagian Kabupaten Penajam 

Paser Utara dan sebagian Ka-

bupaten Kutai Kartanegara, 

Provinsi Kalimantan Timur. 

 Lokasi secara tepat 

pusat kendali pemerintahan 

memang belum diinforma-

sikan. Beberapa waktu yang 

lalu Menteri Perencanaan 

Pembangunan beserta tim & 

rombongan telah mengun-

jungi Desa Pemaluan di Ke-

camatan Sepaku. Berdasar 

kondisi topograi natural 

di desa tersebut, lokasi ini 

diprediksi menjadi salah satu 

pusat permukiman ibu kota 

baru. Sementara itu, lokasi 

pusat pemerintahan secara 

pasti belum diinformasikan.

 Aristoteles, seorang 

ilsuf Yunani yang juga murid 

dari Plato pernah mengalami 

kegalauan saat memilih lokasi 

pusat kendali pemerintahan 

Yunani kuno. Ia ingin menem-

patkan ibu kota Yunani kuno 

saat itu di wilayah kontin-

en, mengikuti konsep Plato. 

 Alasan ini dilatarbe-

lakangi oleh keinginannya 

menjaga sosial budaya Yunani 

dan menjamin wilayahnya 

dapat menjalankan fungsi 

pemerintahan secara opti-

mal. Di sisi lain, ia juga in-

gin Yunani berkembang. Ia 

tidak menutup pintu kolab-

orasi dan kerjasama Yunani 

dengan pihak luar. Oleh 

karena itu, ia membutuhkan 

lokasi ibu kota yang dekat 
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dengan perairan utama. 

 Lokasi ibu kota yang 

berada di perairan utama 

merupakan konsep ibu kota 

yang pernah diusung oleh 

Alexander Agung, seorang 

pemimpin Kerajaan Makedo-

nia. Tidak seperti Plato, Al-

exander Agung lebih memilih 

penempatan pusat kekua-

saan di lokasi yang memi-

liki akses langsung dengan 

perairan utama. Model ini 

kemudian lebih dikenal se-

bagai model Alexandrine 

atau model ibu kota Atlantic. 

 Karena berdampingan 

langsung dengan perairan, 

ibu kota tipe Atlantic juga 

berperan sebagai gerbang 

berbagai aktivitas, utaman-

ya perekonomian. Karakter-

istik utama dari model At-

lantic adalah keterbukaan. 

Model ini tidak menutup 

ruang kerjasama dan kolab-

orasi dengan pihak luar un-

tuk memajukan wilayahnya. 

 Agar visi pembangunan 

Yunani tercapai, Aristoteles 

akhirnya mengkompromikan 

konsep ibu kota berdasar ar-

gumentasi Plato dengan kon-

sep ibu kota Atlantic. Dan 

kemudian, lahirlah model ibu 

kota Aristotelian. Dengan kon-

sep ini, Ibu Kota Yunani kuno 

ditempatkan di Pulau Kreta.

Dengan menempatkan pu-

sat kekuasaan di Pulau Kre-

ta, kepentingan dalam neg-

eri terutama menyangkut 

sosial budaya dapat dijaga 

dan dilestarikan. Ini san-

gat dekat dengan konsep 

yang diusung oleh Plato. 

 Di sisi lain, secara 

geograis Pulau Kreta dikel-

ilingi oleh perairan. Ini men-

gartikan bahwa Aristote-

les tidak mengesampingkan 

kesempatan Yunani untuk 

berkembang dengan men-

empatkan ibu kotanya ber-

dasar model Atlantic Capital. 

  Posisi ini membuat 

Kreta dan Yunani kuno se-

cara keseluruhan memili-

ki kesempatan berinteraksi 

dengan wilayah lain baik di 

dalam maupun luar negeri. 

 Selain memperhatikan 

aspek kepentingan domes-

tik, Aristoteles juga berupaya 

memperluas hubungan dan 

pengaruh geopolitik neg-

ara. Pulau Kreta menjadi 

pintu yang membuka hubun-

gan Yunani dengan Benua 

Afrika, Eropa, dan Asia.

 Merujuk pada pengala-

man Aristoteles, Plato, ser-

ta Alexander Agung tersebut 

maka dapat dikatakan konsep 

Aristotelian cocok diterapkan 

dalam menentukan lokasi pu-

sat Pemerintahan Republik 

Indonesia selanjutnya. Tidak 

terlalu tertutup seperti kon-

sep plato, dan tidak terlalu 

terbuka seperti konsep Al-

exandrine.  Secara konsep 

makro, pemilihan lokasi ibu 

kota baru dengan mengikuti 

konsep Aristoteles berpoten-

si melahirkan wilayah yang 

dapat menjalankan fungsinya 
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secara optimal, yakni fungsi 

administrasi pemerintahan. 

Namun analisis tak berhen-

ti disini. Kecocokan wilayah 

untuk menjadi ibu kota ber-

dasar konsep makro belum 

menjamin keberhasilan fung-

sinya secara berkelanjutan. 

 Pada akhir hidupnya, 

Alexander Agung berkeingi-

nan memindahkan pusat 

kekuasaan Kerajaan Make-

donia ke Babylonia, sebuah 

kota di selatan Iraq saat ini. 

Belum ada bukti atau cer-

ita yang melatarbelakangi 

mengapa Alexander Agung 

ingin memindahkan pu-

sat kekuasaan wilayahnya. 

 Namun jika dicerma-

ti, pola perpindahannya ada-

lah dari wilayah yang dekat 

dengan pesisir ke arah dalam 

kontinen. Perpindahan ini 

diperkirakan karena aktivitas 

ekonomi yang dinamis seh-

ingga fungsi pemerintahan 

kerajaan tersebut terganggu. 

Lokasi Babylonia yang berada 

di dalam kontinen menunjuk-

kan pada akhirnya Alexan-

drine juga menerapkan pola 

penempatan pusat kekua-

saan dengan konsep Plato. 

 Kondisi ini dapat di-

interpretasikan bahwa ar-

gumentasi Plato menge-

nai posisi ibu kota tidak 

sepenuhnya salah. Ibu Kota 

yang tidak dapat membata-

si aktivitasnya dari kegiatan 

perekonomian yang sangat 

intensif pada akhirnya akan 

mengalami permasalahan 

dan menurunkan fungsinya 

sebagai kota pemerintahan.

 Dari pola pengalaman 

yang pernah ada dan pre-

diksi penurunan fungsi kota 

pemerintahan, dapat diam-

bil kesimpulan sementara 

bahwa kemampuan mem-

batasi diri dari arus perger-

akan ekonomi adalah hal 

yang dapat menjamin kes-

tabilan fungsi kota sebagai 

pusat pemerintahan.   

 Agar kesalahan yang 

pernah terjadi di Jakarta ti-

dak terulang, pengembangan 

ibu kota baru harus dibatasi. 

Perlu disiapkan ruang atau 

wilayah di sekitar ibu kota 

untuk menampung efek peng-

ganda ekonomi yang terjadi. 

Pertumbuhan ekonomi tidak 

boleh mengganggu fungsi 

utama dari ibu kota. Harmoni 

fungsi ruang antara pusat pe-

merintahan dengan wilayah 

sekitarnya harus dijaga.

 Mewujudkan suatu har-

moni ada rumusnya, yakni sa-

ling tahu diri dan saling men-

ahan diri. Ibu kota baru harus 

mampu menyadari dan men-

ahan pengembangan dirinya 

dari godaan motif ekonomi. 

 Pergerakan ekonomi 

intensif dapat diarahkan 

ke wilayah sekitarnya saja 

agar hingga dimasa depan, 

Ibu Kota baru ini tidak ter-

ganggu fungsinya dan akan 

tetap handal dalam memberi 

layanan prima bagi seluruh 

warga negara Indonesia. 



Wayah ini
BAPPEDA 

Edisi : Bulan Juli

Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Drs. H. Zairin Zain, M.Si 

Membuka Acara Sosialisasi Kebijakan dan Bimbingan 

Teknis E-Database Sistem Informasi Pembangunan (SIPD) 

pada tanggal 4 Juli 2019 bertempat di Hotel Blue Sky 

Balikpapan.

Pada tanggal 8 Juli 2019 Kasubbid Prasarana Sumber 

Daya Air dan Tata Ruang Ibnu Abas, S.Sos, M.Si 

menjadi Narasumber di Studio Pro 1 RRI dalam 

rangka angaran dan upaya penanganan banjir di 

Provinsi Kalimantan Timur.

Ekspose Inspektorat tentang hasil review 

P- RKPD 2019 di ruang UPTB pada 

tanggal 15 Juli 2019



Wayah ini
BAPPEDA 

Edisi : Bulan Juli

Rapat Panitia Pelasanaan Rakonreg PDRB 

Tahun 2019 dipimpin oleh Kepala 

Bappeda Provinsi Kaltim Drs. Zairin Zain, 

M.Si di ruang rapat Propeda Bappeda 

Kaltim pada tanggal 15 Juli 2019

Drs. Zairin Zain, M.Si Membuka Acara Rapat 

Persiapan Kunjungan Lapangan Lokasi Ibu Kota 

Negara di Ruang rapat GSCC lantai 3

Pada tanggal 16 Juli 2019 Staff Bappeda 

Provinsi Kaltim Survei Lokasi Rencana Ibu Kota



Wayah ini
BAPPEDA 

Edisi : Bulan Juli

Rakonreg PDRB se-Kalimantan tahun 2019 dibuka oleh 

Gubernur Kalimantan Timur Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si 

bertempat di Hotel Novotel Balikpapan.

Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Drs. Zairin Zain, M.Si 

Membuka Rapat Penanganan Masalah Sosial dan 

Lahan Bantaran Sungai Karang Mumus Samarinda 

pada tanggal 19 Juli 2019 di ruang rapat Repedata



Wayah ini
BAPPEDA 

Edisi : Bulan Agustus

Asistensi APBD-P tahun 2019 pada 

tanggal 5 Agustus 2019 diruang rapat Repetada

Kepala bidang Perencanaan dan Pengendalian 

Pembangunan Daerah Charmarijaty, ST. MT 

memimpin Focus Group Discussion Pemantauan 

Kegiatan Strategis RPJMN 2015-2019 di Ruang Rapat 

GSCC pada tanggal 5 Agustus 2019

Kepala bidang Ekonomi dan SDA Saur Parsaoran.S, S.Pi, 

MEMD  menjadi narasumber dialog dengan Tema" 

Percepatan pembangunan ekonomi regional 

Kalimantan melalui penguatan pusat pertumbuhan 

ekonomi wilayah bertempat di studio TVRI Kaltim pada 

tanggal 7 Agustus 2019



Wayah ini
BAPPEDA 

Edisi : Bulan Agustus

Rapat Koordinasi bersama TIM Gubernur untuk 

Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3) 

dipimpin oleh Kepala Bidang Ekonomi Saur 

Parsaoran.S, S.Pi, MEMD  di ruang rapat Propeda 

pada tanggal 8 Agustus 2019

Kepala bidang Prasarana Wilayah Yusliando,ST 

membuka rapat evaluasi pelaksanaan pengerukan 

sungai karang mumus Kota samarinda, pembahasan 

lanjutan pengerukan sungai karang mumus kota 

samarinda, penanganan masalah sosial masyarakat 

terdampak di ruang propeda Bappeda Kaltim 

pada tanggal 9 Agustus 2019

Halal Bi Halal dalam rangka memperingati Hari Raya

Idul Adha 1440 H di hadiri oleh seluruh karyawan, Dharma 

Wanita Persatuan dan Pensiunan Bappeda Provinsi Kaltim 

bertempat di Lapangan Tenis kantor Bappeda Provinsi 

Kaltim pada tanggal 14 Agustus 2019



Wayah ini
BAPPEDA 

Edisi : Bulan Agustus

Stand Bappeda Meraih Juara II stand Terbaik 

di perhelatan Kaltim Expo Tahun 2019

Upacara Bendera Memperingati Dirgahayu 

Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 di Halaman 

Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Memperingati Dirgahayu Kemerdekaan Republik 

Indonesia ke-74 yang dihadiri seluruh Kasubbid 

di Lingkungan Bappeda Prov. Kaltim



Wayah ini
BAPPEDA 

Kasubbid pengendalian dan evaluasi Muhammad 

Hamsani, ST, M.Si melakukan Monitoring dan evaluasi 

lapangan bersama ketua TGUP, Dinas PUPR Provinsi, 

Bappeda Kutai Kartanegara ke desa Sello Cela 

kecamatan Muara Badak bendungan Marangkayu pada 

tanggal 26 September 2019.

Kasubbid pengendalian dan evaluasi Muhammad 

Hamsani, ST, M.Si melakukan Monitoring dan evaluasi 

lapangan bersama ketua TGUP, Dinas PUPR Provinsi, 

Bappeda Kutai Kartanegara ke desa Sello Cela 

kecamatan Muara Badak bendungan Marangkayu pada 

tanggal 26 September 2019.

Plt. Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Drs. H. Hariyo 

Santoso Membuka acara Tim Koordinasi Pengelolaan 

Sumber Daya Air Wilayah Sungai Mahakam Tahun 2019 

bertempat di Hotel Selyca 

pada tanggal 25 September 2019

Edisi : Bulan September



Wayah ini
BAPPEDA 

Rapat Konsinyasi Penyusunan draft peraturan 

gubernur kaltim tentang tata cara koordinasi 

perencanan dan pembiayaan daerah Prov Kaltim 

bertempat di hotel Swissbell Balikpapan pada 

tanggal 26 September 2019.

Plt Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Drs. H. Hariyo 

Santoso membuka kegiatan Focus Group Discussion 

singkronisasi program pemanfaatan ruang di 

Kalimantan Timur oleh pada tanggal 23 September 

2019 bertempat di Hotel Bumi Senyiur Samarinda.

Plt. Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Drs. H. Hariyo 

Santoso menjadi narasumber diskusi publik Right 

to Know Day (hari untuk tahu sedunia) di hotel 

horizon pada tanggal 28 september 2019.

Edisi : Bulan September



Wayah ini
BAPPEDA 

Integrasi Eplaning Kabupaten Kota se-Provinsi 

Kaltim dengan sistem informasi pemerintah daerah 

Bangda Kemendagri bertempat di swisbel hotel 

pada tanggal 25 september 2019.

Plt. Kepala Bappeda Drs. H. Hariyo Santoso 

di dampingi Kepala bidang Prasarana Wilayah 

Yusliando, ST  menghadiri Rapat Koordinasi 

Pelaksanaan FGD Rencana Pemindahan Ibu kota 

Negara (IKN) pada tanggal 16 September 2019 

bertempat di Hotel Senyiur Balikpapan.

Rapat Konsinyasi Penyusunan Draft Peraturan Gubernur 

Kaltim Tentang Tata Cara Koordinasi Perencanaan Dan 

Pembiayaan Daerah Prov Kaltim dibuka oleh Drs. H. 

Hariyo Santoso selaku Plt Kepala Bappeda Provinsi Kaltim 

pada tanggal 27 September 2019 

di Hotel Swissbell Balikpapan.

Edisi : Bulan September
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