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VISI BAPPEDA
Sesuai dengan tugas pokok dan
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 ”.

MISI BAPPEDA
1. Menyusun perencanaan pembangunan
daerah tepat guna dan komperhensif
sesuai dengan rencana strategis yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan
dan mensinkronkan perencanaan
pembangunan regional dan sektoral;
3. M e n g o p t i m a l k a n e v a l u a s i d a n
pengendalian pembangunan;
4. Meningkatkan pegelolaan data statistik
serta hasil kajian pembangunan guna
penyusunan perencanaan yang lebih
berkualitas;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah.

Sekapur Sirih

Pedoman Transisi
RPJMD Kaltim 2013-2018
dan Kaidah Pelaksanaan
Oleh : Dr.Ir.H. Zairin Zain, M.Si
( Kepala Bappeda Provinsi Kaltim )

RENCANA Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) merupakan dokumen rencana
pembangunan daerah yang otentik sebagai
pedoman penyelenggaran pemerintahan daerah
dalam lima tahun mendatang yang harus ditaati
oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya
penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk itu,
menjadi penting dipahami oleh segenap pihak
terkait bagaimana mengoperasionalkan RPJMD,
baik dalam tahapan normal maupun masa transisi,
agar RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam
pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah,
Kabupaten/kota, dan kolaborasinya dengan
pemerintah pusat dalam koordinasi Bappeda.
Pedoman Transisi
Pedoman transisi dimaksudkan sebagai
acuan penyelenggaraan perencanaan
pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD
hingga terpilihnya gubernur baru dan tersedianya
dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan
misi gubernur terpilih. Pedoman transisi ini juga
dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada
pemerintahan daerah agar lebih siap dalam
menyusun dokumen rencana pembangunan pada
periode berikutnya sehingga tidak terjadi
kekosongan pengaturan sebagai wujud upaya
menjaga kesinambungan pembangunan dan
ketersediaan dokumen rencana pembangunan.
Dalam rangka menjaga kesinambungan
pembangunan dan menghindari kekosongan
rencana pembangunan daerah, Gubernur pada
tahun terakhir masa jabatannya, yaitu pada tahun
2018, menyusun dokumen antara lain :

1. Draft Rancangan Awal RPJMD untuk periode
2018-2023
Penyusunan draft Rancangan Awal RPJMD
dilakukan secara teknokratis mengacu pada arah
kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode
keempat yang selanjutnya digunakan sebagai
m a s u k a n ba g i m a s y a r a k a t y a n g a k a n
mencalonkan diri sebagai gubernur dalam
pemilihan umum kepala daerah periode
berikutnya. Penekanan dokumen teknokratik
dimaksud adalah pada analisis capaian kinerja
RPJMD lalu (minimal empat tahun pertama
realisasi kinerja pembangunan), analisis kapasitas
riil keuangan daerah lima tahun mendatang,
permasalahan dan isu strategis pembangunan
daerah, arahan visi dan misi serta tujuan dan
sasaran RPJMD. Draft Rancangan Awal RPJMD ini
kemudian menjadi bahan penyusunan
Rancangan Awal RPJMD, setelah gubernur
terpilih dilantik.
2. RKPD Tahun 2019
Penyusunan RKPD Tahun 2019 mengacu
pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD
periode keempat dan atau draft rancangan awal
RPJMD untuk periode 2018-2023 jika telah
tersedia. Diharapkan, pada masa transisi
pergantian kepala daerah tersebut
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah tidak terganggu
kesinambungannya. RKPD Tahun 2019 tersebut
harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak
terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program
prioritas dalam RPJMD Tahun 2018-2023.
Selanjutnya, RKPD dimaksud digunakan sebagai
pedoman untuk menyusun APBD 2019.
Kaidah Pelaksanaan
Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi
Buletin Bappeda Prov. Kaltim // Edisi : Februari 2017
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Sekapur Sirih
Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis
(Renstra Perangkat Daerah). Perangkat Daerah

Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 ditetapkan
paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur
dilantik pada tanggal 17 desember 2013 sebagai
rujukan utama penyelenggaraan pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur. Suatu keberhasilan
pembangunan yang tercantum dalam RPJMD
diindikasikan oleh sejauh mana berbagai outcome
dapat tercapai dan secara tepat memicu
pencapaian sasaran (impact) RPJMD. Oleh karena
itu, Bappeda sebagai penyelenggara
pembangunan daerah memiliki tanggungjawab
untuk mengoordinasikan pencapaian sasaransasaran RPJMD yang diamanatkan dalam dokumen
ini dengan mekanisme dan kerangka fikir sebagai
berikut :
- Sasaran pembangunan dalam jangka lima tahun
dicapai melalui kinerja birokrasi, masyarakat,
dan swasta secara simultan;
- Dalam koordinasi antar tingkatan
pemerintahan, sasaran pembangunan
pemerintah provinsi dicapai melalui : a).

berkewajiban menyusun Renstra yang memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan, dengan berpedoman pada RPJMD
dengan periode yang sama, yaitu Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2013-2018. Renstra
Perangkat Daerah tersebut selanjutnya harus
dilaksanakan atau menjadi pedoman dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat
-

2018 merupakan pedoman dalam menyusun
RKPD Tahun 2013 -2018, dengan ketentuan
pokok : a). RKPD merupakan instrumen yang
strategis dalam mengoperasionalkan RPJMD
dari tahun ke tahun; b). Sasaran (tahunan),
prioritas pembangunan, dan arah kebijakan
pembangunan sebagaimana dijelaskan pada
Bab V dan VI RPJMD ini harus dipedomani
sebagai prioritas dan sasaran pembangunan
RKPD 2013 - 2018 dalam Bab IV untuk tahun atau

Dukungan dari pemerintah pusat dan
kerjasama pemerintah daerah provinsi
lain/sekitarnya; b). Pendekatan untuk
merealisasikan pembangunan, baik sektoral
maupun kewilayahan; c). Pencapaian impact
dan outcome Renstra Perangkat Daerah Provinsi
maupun Kabupaten/Kota; d). Pencapaian
impact dan outcome RPJMD Kabupaten/Kota.
-

-

dan Kabupaten/Kota, melalui : a). Integrasi
arsitektur kinerja sasaran RPJMD dan RKPD

Dengan kerangka fikir di atas, RPJMD Kalimantan
Timur Tahun 2013-2018 diselenggarakan dengan
kaidah-kaidah sebagai berikut :
- RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 20132018 merupakan pedoman bagi Perangkat

04
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periode berkenaan; c). Indikasi program prioritas
seluruh bidang urusan sebagaimana dijabarkan
pada Bab VIII Perubahan RPJMD ini harus
dipedomani sebagai Rencana Program dan
Kegiatan Prioritas dalam bab V RKPD sesuai
tahun atau periode berkenaan.
Gubernur berkewajiban menyebarluaskan
Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 kepada

Koordinasi pencapaian pembangunan Provinsi

Provinsi Kalimantan Timur; b). Integrasi
arsitektur kinerja sasaran RPJMD Provinsi
Kalimantan Timur dan RPJMD Kabupaten/Kota;
c). Integrasi dan sinkronisasi prioritas
pembangunan daerah; d). Koordinasi dalam
pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Daerah setiap tahunnya;
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-

·

-

masyarakat;
Masyarakat dapat melaporkan program dan
kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah
yang dianggap tidak sesuai dengan yang
ditetapkan;
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 20132018 merupakan dasar untuk mengevaluasi
laporan atas hasil kinerja Kepala Daerah terpilih
untuk masa 5 (lima) tahun dan tahunan; serta

-

Bappeda melaksanakan pengendalian dan
evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD.

Daftar Isi
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REDAKSI
Penerbit :
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
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Ekspose Evaluasi Pelaksanaan Tahun III
RPJMD Provinsi Kaltim 2013-2018
" Mengukur Keberhasilan Pembangunan ”

Acara Ekspose Evaluasi Pelaksanaan
Tahun III RPJMD Provinsi Kaltim 2013-2018
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Samarinda, (2/2/2017).

“Hasil ekspose RPJMD tahun ketiga ini sudah
dipadukan dengan beberapa regulasi baru dan
perubahan posisi anggaran Kaltim di tahun 2016, 2017,
dan 2018. Karena posisi anggaran ini cukup
berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan",
demikian diungkapkan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dr. H.
Zairin Zain pada acara Ekspose Evaluasi Pelaksanaan
Tahun III RPJMD Provinsi Kaltim 2013-2018.

Buletin Bappeda Prov. Kaltim // Edisi : Februari 2017

Odah Bappeda

"Evaluasi nantinya
diarahkan pada
berhasil tidaknya
upaya kita yang
tertuang dalam
lima misi untuk
mewujudkan visi
Kaltim 2018, terutama
perhatian kita pada
kulaitas SDM dan
peningkatan daya
saing daerah”

Dr. H. Rusmadi, MS,

Bertempat di Ruang Pola Dasar Kantor Bappeda
Provinsi Kaltim, ekspose evaluasi pelaksanaan RPJMD ini
dihadiri oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) Provinsi
Kaltim dan tim evaluasi dari Universitas Mulawarman.
Acara dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi
Kaltim Dr. H. Rusmadi, MS. Dalam arahannya Sekdaprov
Kaltim ini mengungkapkan bahwa acara ekspose evaluasi
pelaksanaan RPJMD tahun ke-3 ini merupakan forum yang
penting. "Ini adalah tahun ketiga berarti dua tahun lagi
yang tersisa untuk menyelesaikan tugas dan tanggung
jawab kita di dalam mewujudkan visi, misi dan sasaran
pada RPJMD Kaltim 2013-2018", tuturnya.
Rusmadi juga menjelaskan bahwa pemerintah harus
pandai menyampaikan informasi dan perkembangan
terkait pelayanan publik, insfrastruktur, beasiswa dan
semua program pembangunan yang dilakukan kepada
masyarakat. "Karena apa yang kita lakukan adalah untuk
masyarakat, jadi kalau kita sudah berhasil tapi masyarakat
belum tahu apa yang terjadi maka artinya kita belum hadir
dalam masyarakat", jelasnya.
Intinya masyarakat harus tahu bahwa kenyamanan
pembangunan merupakan hasil kerja keras pemerintah.
Maka dari itu evaluasi dilakukan untuk memastikan
apakah masyarakat memperoleh manfaat dari programprogram pembangunan yang telah dilakukan.
Menurut Rusmadi, secara garis besar pembangunan

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim
Buletin Bappeda Prov. Kaltim // Edisi : Februari 2017
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dilakukan untuk tiga hal.
Pertama, untuk mendorong
dan memacu pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas.
Kedua, pembangunan tidak
boleh menimbulkan
disparitas, tidak boleh ada
perbedaan antara masyarakat
desa, perbatasan, dan
perkotaan. Semuanya harus
merasakan fasilitas dan
pelayanan pembangunan
yang sama. Dan yang ketiga,
pembangunan tidak boleh
merusak lingkungan. "Artinya
pembangunan yang kita
lakukan ini adalah
pembangunan yang mampu
mendorong pertumbuhan
ekonomi, menciptakan
kesempatan kerja,
meningkatkan pendapatan
masyarakat, dan menjaga
kelestarian lingkungan",
ungkap Rusmadi.
Te r a k h i r, R u s m a d i
berpesan "Evaluasi nantinya
diarahkan pada berhasil
tidaknya upaya kita yang
tertuang dalam lima misi
untuk mewujudkan visi Kaltim
2018, terutama perhatian kita
pada kulaitas SDM dan
peningkatan daya saing
daerah", pungkasnya.
Adapun Tim Evaluasi
pelaksanaan RPJMD tahun III
2013-2018 dari Universitas
Mulawarman dipimpin oleh
P r o f. M u s t o f a A g u n g
08

Sardjono. Pada kesempatan ini disampaikan bahwa pada
posisi tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kaltim 20132018 untuk misi 1 "Mewujudkan Kualitas Sumber Daya
Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi",
diharapkan menjadi motor penggerak bagi ketercapaian
misi-misi yang lain dan sekaligus modal dasar dalam
pelaksanaan pembangunan. Capaian dari 18 program
prioritas yang mendukung pencapaian Misi pertama
tahun 2016 masih ditemukan capaian di bawah sebanyak
dua program (11,15), kemudian tiga program on going
(16,67%), dan selebihnya mencapai target (72,22%).
Hasil evaluasi dari 59 program prioritas yang

Acara Ekspose Evaluasi Pelaksanaan Tahun III RPJMD Provinsi Kaltim 2013-2018
juga dihadiri oleh Tim Evaluasi pelaksanaan RPJMD dari Universitas
Mulawarman dipimpin oleh Prof. Mustofa Agung Sardjono.

Buletin Bappeda Prov. Kaltim // Edisi : Februari 2017
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mendukung pencapaian misi kedua yaitu "Mewujudkan
Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis
Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan" tahun 2016;
20 program dibawah target (33,90%), 14 program on
going (23,73%), dan sisanya 25 program mencapai target
(42,37%).
Misi ketiga "Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang
Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata", merupakan
misi yang seharusnya paling konkrit dirasakan
capaiannya, mengingat outputnya adalah infrastruktur
fisik dan layanan jasa yang sangat penting bagi
kehidupan keseharian masyarakat. Evaluasi terhadap
program-program pembangunan menunjukkan bahwa

Tim Evaluasi pelaksanaan
RPJMD tahun III 2013-2018
dari Universitas Mulawarman
menetapkan 3 misi penting
yaitu :
Misi 1 "Mewujudkan
Kualitas Sumber Daya Manusia
Kaltim yang Mandiri dan
Berdaya Saing Tinggi",
Misi Kedua yaitu "Mewujudkan
Daya Saing Ekonomi yang
Berkerakyatan Berbasis Sumber
Daya Alam dan Energi Terbarukan",
Misi ketiga "Mewujudkan
Infrastruktur Dasar yang
Berkualitas bagi Masyarakat
secara Merata".

dari 15 buah indikator kinerja pembangunan untuk 14
Program Prioritas, maka baru 6 buah diantaranya (40%)
yang mencapai target, sementara 4 buah (26,67%)
menuju target dan sisanya 5 buah (33,33%) di bawah
target. Hal tersebut dilihat dari sisi jumlah program
prioritas, dan apabila ditinjau dari aspek kualitas capaian

maka capaian target akan
berada lebih rendah lagi.
Cukup tingginya angka di
bawah target dikarenakan
dua hal, yaitu: (1)
Persetujuan anggaran
yang tidak memadai,
sehingga hanya sebagian
kegiatan saja yang dapat
dilaksanakan; dan (2)
beberapa angka kinerja
baru bisa diperoleh jika
telah tuntas selama 4
triwulan.

Buletin Bappeda Prov. Kaltim // Edisi : Februari 2017
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Selanjutnya, misi 4 "Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan yang Profesional,
Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan
Publik", merupakan misi yang sangat disoroti
publik, mengingat peran pelayanan masyarakat
oleh pemerintah pada berbagai tingkatan
dewasa ini senantiasa dinilai sangat tidak
optimal. Hasil analisis menunjukkan hasil yang
menggembirakan dimana dari 13 indikator
kinerja capaian untuk 12 Program Prioritas,
ternyata 12 buah diantaranya (92,31%) telah
mencapai target.
Program prioritas yang belum mencapai
target adalah program aplikasi yang terintegrasi,
meskipun kegiatan sudah dimulai pada
pemasangan jaringan fiber optiknya. Walaupun
berdasarkan target telah tercapai akan tetapi
dengan memper timbangkan tantangan
pelayanan publik yang dituntut lebih baik ke
depan seiring dengan perkembangan
kebutuhan maka masih diperlukan peningkatan
kapasitas dan pembinaan aparatur terkait.
Pada misi 5 "Mewujudan kualitas
lingkungan yang baik dan sehat serta
Berperspektif Perubahan lklim", berdasarkan
10
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hasil identifikasi data capaian
(sebagian besar diperoleh pada
Triwulan III) terdapat 10 (sepuluh)
program priorotas dengan 10
(sepuluh) Indikator Kinerja
(outcome) atau 62,50% telah dalam
posisi on track atau relatif berhasil.
Ada dua program prioritas dengan
dua indikator kinerja (12,5%) dalam
posisi cukup berhasil dan apabila
diupayakan masih memungkinkan
untuk lebih leboih baik/berhasil
(atau disebut on going); akan tetapi
ada
3 (tiga) Program Prioritas
dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja
(18,75%) yang memiliki capaian
rendah atau sulit diupayakan untuk
mencapai target dengan berbagai
alasan (off-track). Disamping itu
masih ada 1 (satu) Program Prioritas
dengan 1 (satu) Indikator Kinerja
yang hingga saat evaluasi ini
dilakukan belum mampu
memberikan data capainnya. (dy)

Odah Bappeda

Keterlibatan Swasta dalam
Pembangunan Kaltim Tahun 2017
Samarinda, (1/2/2017).

“Penyampaian arah kebijakan
pembangunan Kalimantan Timur
tahun 2017 pada forum CSR
(Corporate Social Responsibility)
P e r t a m b a n g a n i n i
m e n i n d a k l a n j u t i ke i n g i n a n
Gubernur terkait pemaduan
pendanaan pembangunan di
Kaltim salah satunya melalui CSR
ini", jelas Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Kaltim Dr. Ir. H.
Zairin Zain, M.Si pada rapat
Pemamparan Arahan Kebijakan
Pembangunan Kaltim tahun 2017

Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si, saat memberikan
arahan kebijakan pada forum CSR pertambangan.

Buletin Bappeda Prov. Kaltim // Edisi : Februari 2017
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Odah Bappeda

melalui forum CSR yang
dihadiri oleh Forum CSR
U s a h a Pe r t a m b a n g a n
Kaltim, perwakilan
perusahaan tambang di
Kaltim, Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral
Provinsi Kaltim dan
Bappeda Provinsi Kaltim.
Dimana pertemuan forum
CSR ini diselenggarakan di
Ruang Propeda Lantai 2
Kantor Bappeda Provinsi
Kaltim.
Lebih lanjut Zairin
memaparkan bahwa
kontribusi swasta terhadap
pembangunan di Kaltim
sangat diperlukan.
Terutama dalam situasi
pendanaan pembangunan
di Kaltim yang semakin
tahun mengalami
penurunan akibat jatuhnya
harga minyak dan batu
bara. Sehingga pemerintah
harus mencari alternatif
pendanaan pembangunan
yang salah satunya adalah
melalui CSR.
" D i
d a l a m
keterbukaan publik, kami
ingin mendengar programprogram pemberdayaan
masyarakat oleh
perusahaan dalam forum
CSR, khususnya di
pedesaan yang nantinya
dapat dipadukan dengan

12

Anggaran Dana Desa milik pemerintah,
sehingga dananya akan semakin besar", tutur
Zairin.
Artinya keterpaduan ini dilakukan dalam
rangka mengatasi defisit yang dialami oleh
Kaltim dan demi menjaga kinerja pemerintah.
Disamping itu Zairin juga mengingatkan
agar semua program jangan bias sehingga
dapat mendatangkan manfaat yang maksimal
dan benar-benar menyentuh
kebutuhan/kepentingan masyarakat setempat.
Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Prov.
Kaltim Saur Parsaoran T, S.Pi., MEMD
menambahkan dengan terbitnya Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 41
tahun 2016 tentang Pengembangan dan
Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
memperkuat payung hukum keterlibatan
swasta terutama perusahaan pertambangan
dalam pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat terutama di sekitar area tambang
agar lebih baik dan mandiri.
Dalam Permen ESDM No. 41
mengamanatkan Gubernur untuk menyusun
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"Di dalam keterbukaan publik, kami ingin
mendengar program-program pemberdayaan
masyarakat oleh perusahaan dalam forum
CSR, khususnya di pedesaan yang nantinya
dapat dipadukan dengan Anggaran Dana
Desa milik pemerintah, sehingga dananya
akan semakin besar”
Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kaltim

blue print Pengembangan dan Pemberdayaan
Masyarakat (PPM) secara transparan, responsif, efisien,
efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan,
berwawasan lingkungan serta sesuai dengan norma dan
budaya kearifan lokal. Disamping itu juga harus
memperhatikan RPJMN, RPJMD, serta RTRW nasional dan
daerah. Blue print PPM merupakan dokumen yang berisi
perencanaan strategis pembangunan terpadu yang

memuat arah kebijakan
PPM di wilayah provinsi.
Kemudian mandat
bagi Badan Usaha
Per tambangan yang
mengacu pada peraturan
ter sebut menyebutkan
bahwa badan usaha
pertambangan wajib
menyusun program PPM
tahunan yang mengacu
pada Rencana Induk PPM
dan dalam hal ini,
masyarakat sekitar tambang
dapat mengajukan usulan
kegiatan dalam program
PPM tahunan melalui
Gubernur untuk diteruskan
kepada Badan Usaha
Pertambangan.
Pe m b i a y a a n
program PPM tahunan
dilarang tumpang tindih
dengan pembiayaan yang
berasal dari anggaran
penerimaan dan belanja
negara atau anggaran
penerimaan dan belanja
daerah, sehingga dalam
proses penyusunan
Rencana Induk PPM dan
Program PPM Tahunan
Badan Usaha Pertambangan
sehingga direkomendasikan
untuk berkonsultasi dengan
Pemerintah Daerah terkait
program dan arah kebijakan
pemerintah provinsi di
daerahnya terutama
dengan SKPD terkait. (dy)
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Sosialisasi dan Workshop

E-Planning

Samarinda, (14/2/2017).

“Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
2018 ini ada beberapa perubahan baik dari sisi
program prioritas pemerintah pusat maupun
program prioritas pemerintah provinsi oleh
sebab itu kami ingin kegiatan hari ini benarbenar menjadi tolak ukur kita dalam rangka
menyusun RKPD 2018" ungkap Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si saat
memberi sambutan pada acara Sosialisasi dan
Workshop e-planning bertempat di Ruang
Propeda Kantor Bappeda Provinsi Kaltim.
14
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Acara Sosialisasi dan Workshop
e-planning yang di buka langsung oleh
Kepala Bappeda Provinsi Kaltim
Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si
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Adapun Sosialisasi dan Workhsop ini
dihadiri oleh operator dari seluruh Perangkat
Daerah (PD) baik tingkat provinsi maupun tingkat
kabupaten/kota di Kaltim.
Dalam sambutannya Zairin berharap
operator dari masing - masing PD benar - benar
menguasai pengisian format yang ada di dalam
sistem e-planning agar kemudian dapat di
sampaikan kepada kepala bidang dan kepala sub

bidang masing - masing.
Zairin menjelaskan hal-hal yang harus
dipahami dalam pengisian RKP adalah
adanya benang merah mulai dari arah
kebijakan, sasaran, program dan kegiatan
dengan menggunakan pendekatan holistik,
tematik, integratif dan spasial. Disamping
itu ia juga menyebutkan adanya perubahan
sistem perencanaan dari money follow
function menjadi money follow program.
Adapun Kepala Bidang Pemerintahan

Acara Sosialisasi dan Workshop
e-planning bertempat di Ruang Rapat
Propeda Kantor Bappeda Provinsi Kaltim

dan Sosial Budaya Bappeda Provinsi Kaltim
Drs. H. Hariyo Santoso mengatakan harus
ada konektifitas antara renstra PD dengan
renstra di kementerian. "Ini sebagai langkah
awal kita dalam rangka untuk mengentri
usulan-usulan program prioritas nasional
dan nanti dalam sistem aplikasinya itu ada
share data atau program dari APBD. Karena
yang di entri ini adalah bagian yang tidak
terpisahkan dalam rangka menuju
Musrenbang Provinsi" jelasnya.
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Perlu di ketahui Aplikasi Sistem
Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIPPD) atau biasa disebut dengan
E-Planing adalah aplikasi yang
menginovasi proses Musrenbang
Kecamatan, Kabupaten/Kota, Forum
SKPD, Musrenbang RKPD, RKPD hingga
KUA-PPAS menjadi lebih transparan,
cepat, terintegrasi, konsisten dan sesuai
dengan arahan yang terkandung dalam
Permendagri No. 54 Tahun 2010. Dengan
adanya alat bantu e-planning, BAPPEDA
dapat memaksimalkan sistem dan sistem
juga mampu menyajikan analisa yang
sangat informatif bagi para pemangku
kepentingan.
Tujuan dari adanya e-planning
sendiri adalah memudahkan dan
mempercepat proses perencanaan,
menjaga konsistensi antara dokumen
perencanaan, mempermudah tim
anggaran mengevaluasi usulan program
dan kegiatan, dan mempermudah PD

16
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"Ini sebagai langkah awal kita
dalam rangka untuk mengentri
usulan-usulan program prioritas
nasional dan nanti dalam sistem
aplikasinya itu ada share data atau
program dari APBD. Karena yang di
entry ini adalah bagian yang tidak
terpisahkan dalam rangka menuju
Musrenbang Provinsi" jelasnya.
Drs. H. Hariyo Santoso
Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Provinsi Kaltim

menyusun renja PD dan Pra RKA. Dan
manfaat yang diperoleh dengan
mengimplementasikan aplikasi SIPPD
atau e-planning antara lain penyusunan
RKPD, KUA-PPAS dan Pra RKA lebih
terstruktur, rapi dan cepat. (ft/dy)
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Rapim TEPRA yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim dihadiri oleh
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Dr. H. Rusmadi, MS, para asisten, staf ahli dan
seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kaltim.

Rapim TEPRA
Triwulan I 2017
Pelaksanaan Rapat Pimpinan
Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran
(Rapim TEPRA) Provinsi Kalimantan Timur triwulan I
tahun 2017 dipimpin langsung oleh Gubernur
Provinsi Kaltim Dr. H. Awang Faroek Ishak.
Balikpapan,(9/2/2017).

Bertempat di Hotel Royal
Suite Balikpapan, Rapim
TEPRA ini dihadiri oleh
Sekretaris Daerah Provinsi
Kaltim Dr. H. Rusmadi, MS,
para asisten, staf ahli dan
seluruh kepala Perangkat
Daerah Provinsi Kaltim.
Kepala Bappeda Provinsi
Kaltim Dr. H. Zairin Zain
menyampaikan kondisi
realisasi anggaran akhir tahun
2016 sebesar 94,33 persen.
Dimana posisi pencapaian
RPJMD Kaltim tahun 2016
sebanyak 31 program off
track, 19 program on going
dan sisanya on track.
Adapun kondisi
pengadaan barang dan jasa
lelang per 6 Februari 2017,
baru sembilan paket yang
telah masuk proses
pengadaan/lelang dari total
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paket 290 paket yang harus dilelangkan.
Gubernur Kaltim meminta kepada
seluruh PD untuk melakukan percepatan
pelaksanaan lelang/pengadaan barang
dan jasa pada triwulan I 2017, percepatan
pelaksanaan pekerjaan fisik yang telah
selesai lelang, dan percepatan
penyelesaian permasalahan pembebasan
lahan.
Setiap PD juga diminta untuk
melakukan konsolidasi dan evaluasi
internal secara rutin setiap bulannya.
Kemudian mengoptimalkan penggunaan
TEPRA dan MPS sebagai instrumen dalam
evaluasi dan pengendalian pelaksanaan
kegiatan di masing-masing PD. (**/dy)

18
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Evaluasi RTRW
Kabupaten Berau
Samarinda, (9/2/2017).

Pelaksanaan Rapat Evaluasi RTRW
kabupaten Berau di Ruang Propeda Kantor
Bappeda Provinsi. Pada rapat ini pola
pembahasannya berbeda dari sebelumnya
karena pembahasan dilakukan di Internal
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
(BKPRD) terlebih dahulu, "Biasanya Kita
langsung mengundang Kabupaten/Kota yang
bersangkutan tapi pada kesempatan ini untuk
pembahasan tata ruang Kabupaten/Kota kita
membahasnya di internal BKPRD dulu nanti
setelah ada catatan-catanan berkenaan
dengan perbaikan baru kita mengundang
Kabupaten yang bersangkutan" demikian di
sampaikan oleh Kepala Bidang Prasarana
Wilayah Bappeda Provinsi Kaltim Yusliando, ST
selaku pimpinan rapat.
Pada rapat ini Yusliando menyampaikan
untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) Kabupaten Berau ada
beberapa aspek yang harus terpenuhi pertama
aspek administrasi akan dilihat kelengkapan
data-data dan informasinya apakah sudah
sesuai dengan Permendagri nomor 28 tahun
2008. Kedua aspek legalitas, ketiga aspek
kebijakan yang akan dilihat keserasian antara
kebijakan nasional, provinsi dan kebijakan
Kabupaten/Kota yang ada di sekitar Kabupten
Berau.
D i s a m p i n g i t u Yu s l i a n d o j u g a
menyampaikan pembagian tugas dalam hal ini
Bappeda akan melihat konsistensi berkaitan
dengan sinkronisasi, tujuan, kebijakan, strategi
kabupaten kota apakah sudah di detailkan
kedalam struktur pola maupun pemanfaatan

Biasanya Kita langsung
mengundang
Kabupaten/Kota yang
bersangkutan tapi pada
kesempatan ini untuk
pembahasan tata ruang
Kabupaten/Kota kita
membahasnya di internal
BKPRD dulu nanti setelah ada
catatan-catanan berkenaan
dengan perbaikan baru kita
mengundang Kabupaten
yang bersangkutan
Yusliando, ST
Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Kaltim
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dan pengendalian ruang. Lebih lanjut
Yusliando menambahkan Bappeda
sebagai sekretariat tentunya berfungsi
untuk mengkoordinasikan masukan
perbaikan dari PD terkait.
Kemudian pembahasan
mengenai dokumen Raperda di bahas
pasal demi pasal, dalam pembahasan
ini ada beberapa saran masukan salah
satunya dari Kepala UPTB Pusat data
dan Informasi Charmarijaty, ST, M.Si,
beliau mengungkapkan
UPTB
Pusdatin siap menbantu untuk
melihat keserasian peta dengan
standarisasi untuk data luas dan
sebagainya. "Paling tidak kami
mengusulkan pembahasan Raperda
tata ruang ini. Yang paling substansi
adalah kita membahas delimiasi
struktur ruang dan pola ruang, apakah
delimiasi itu tidak bertentangan
dengan peruntukan ruang kita"
“ Pe r l u d i ke t a h u i ba h w a
dorongan dari pusat bahwa
R a n c a n g a n Pe r a t u r a n D a e r a h

20
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Rapat Evaluasi RTRW kabupaten Berau,
9 februari 2017 di Ruang rapat Propeda
Kantor Bappeda Provinsi Kaltim.

(Raperda) Tata Ruang harus sudah ada di
akhir 2016 tetapi 2 (dua) kabupaten yang
belum menyampaikan Raperda
menyangkut Tata ruang yaitu Kabupaten
Berau dan Kabupaten Mahakam Ulu"
ungkap Yusliando. (ft)
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Kunjungan
SKK Migas

Samarinda, (8/2/2017).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menerima
kunjungan perwakilan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) wilayah Kalimantan
dan Sulawesi (Kalsul) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), Pertemuan dilakukan di ruang
Renja Bappeda Provinsi Kaltim.
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Pertemuan dipimpin langsung oleh
Sekretaris Bappeda Provinsi Kaltim
Drs. H. Sufian Agus, M.Si, turut hadir
Kepala bidang Ekonomi Saur
Pasaoran.T, S.Pi, MEMD, Kepala
Bidang Perencanaan &
Pengendalian Pembangunan Daerah
Drs. H. Taufik Hermawan, Kasubid
Pertanian dan Perikanan Ir. Hj.
Hidayanti Darma, M.P, Kasubid.
Indagkop Investasi dan Pariwisata
Andi Ariffudin S.Pi, Kasubid Sumber
Daya alam dan Lingkungan Hidup
Hj. Rina Juliati, S.Si, M.Si, Kasubid.
Perencanaan & Pembangunan
Daerah Berlin Friniko Sihaloho, SE,
Kasubid. Pembiayaan Pembangunan
Daerah Mohammad Iqbal, ST dan
Kasubid Pengendalian & Evaluasi
Muhammad Hamsani, ST, M.Si.
Kunjungan tersebut dalam
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rangka perkenalan dan silaturahmi serta diskusi
dengan jajaran Bappeda untuk mendapatkan
arahan dan masukan lebih lanjut, serta sebagai
awal koordinasi di tahun 2017 terkait dengan
usaha migas yang berkaitan langsung dengan
Bappeda. "Maksud dan tujuan kami kesini dalam
rangka perkenalan dan silaturahmi, karena
memang kami sadari di Provinsi Kaltim ini
banyak mengalami perubahan-perubahan
organisasi pemerintah. Kami juga ingin
mengetahui dan mengenal lebih dekat lagi
karena kegiatan kami banyak bersinggungan
dengan Perangkat Daerah (PD) di Kalimantan
Timur khususnya daerah penghasil Migas" jelas
Bambang Arianto Kurniawan Selaku Kepala
Humas dan Kelembagaan SKK MIGAS .
Dalam sambutannya Sufian Agus
menyampaikan permohonan maaf dari Kepala
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Dr. Ir. H.
Zairin Zain, M.Si karena tidak dapat hadir dalam
acara tersebut. Dalam kesempatan ini ia juga

O d a h Ba p p e d a

“

Sangat bagus kita mendapat kunjungan dari

SKK Migas terutama dalam kaitannya untuk
bersilaturahmi mendorong sinergi kira-kira apa
yang bisa bersama-sama kita lakukan, tentunya
dari SKK Migas ini mempunyai tujuan hasil

“

menyampaikan gambaran singkat
tentang Kalimantan Timur.
Kepala Bidang Ekonomi Saur
Pa s a o ra n , S . P i . , M E M D j u g a
mengungkapkan keterbukaan
terhadap kunjungan Perwakilan SKK
Migas "Sangat bagus kita mendapat
kunjungan dari SKK MIgas terutama
dalam kaitannya untuk
bersilaturahmi mendorong sinergi
kira-kira apa yang bisa bersamasama kita lakukan, tentunya dari SKK
Migas ini mempunyai tujuan hasil
minyak dan gas bumi di Indonesia
secara umum dapat di pertahankan
kalau bisa meningkat" tuturnya.
Dalam Kunjungannya
perwakilan SKK Migas dan KKS di
wakili Bambang Arianto
Memaparkan informasi dan tugas
SKK migas terkait program di
wilayah Kalimantan dan Sulawesi,

minyak dan gas bumi di Indonesia secara umum
dapat di pertahankan kalau bisa meningkat
Saur Pasaoran.T, S.Pi, MEMD
Kepala bidang Ekonomi Bappeda Prov. Kaltim

Bambang menuturkan fungsi kantor perwakilan
adalah melaksanakan pengelolaan hubungan
kelembagaan artinya perwakilan SKK Migas
Kalimantan Sulawesi memfasilitasi baik
hubungan operasional & juga humas di
pemerintah daerah. "Hal-hal teknis yang
berkaitan kebijakan kami harus tetap
berkordinasi dengan teman-teman SKK Migas
karena kantor perwakilan ini bukan kantor
cabang yang notabenenya kewenangan dan
fungsi kami terbatas" ungkapnya. (ft)
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Bogor, Kamis 16/2/2017.

Kementerian Komunikasi
dan Informasi Pusat
menggelar acara Rapat
K o o r d i n a s i Te k n i s
(Rakortek) Program Bidang
Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian di
ruang rapat Galuh lantai II
Salak The Heritage Hotel
Kota Bogor, Provinsi Jawa
Barat.
Rakortek yang diikuti
oleh para Kepala Dinas
Kominfo dan Bappeda
P ro v i n s i s e - I n d o n e s i a
menghadirkan narasumber
dari Bappenas, Kasubdit
Ketahanan Negara Dit
Pertahanan dan Keamanan,
Gunarta dan dari Kominfo
Pusat.
Pelaksanaan Rakortek
ini
bertujuan
untuk
melakukan koordinasi dan
menyeselaraskan antara
Program Prioritas Pemerintah
Pusat dan usulan program
prioritas Pemerintah Daerah
terutama Bidang Komunikasi dan
Informasi yang akan dibawa ke
Rakortek Nasional baik yang akan
berlangsung di Kota Batam pada
tanggal 21 Pebruari 2017 sampai
dengan 24 Pebruari 2017 untuk
bagian Indonesia Barat antara lain
Provinsi di wilayah Sumatera,
Jawa, Bali, NTB, NTT dan di Kota
Makassar Provinsi Sulawesi
Selatan untuk Indonesia bagian
Timur antara lain Provinsi di
24

Kominfo Gelar Rakortek
Pembangunan di Bogor
wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku,
Papua yang akan dilaksanakan pada
tanggal 28 Pebruari 2017 sampai dengan
3 Maret 2017.
Moderator pelaksanaan Rakortek
Pembangunan Bidang Komunikasi dan
Informasi Nasional oleh Kasubdit
Komunikasi Informatika pada Dirjen
Pembangunan Daerah Kementerian
D a l a m N e g e r i , O b e Pa s a r i b u a n
mengatakan, bahwa rapat ini
dimaksudkan untuk mengsinkronkan,
menyelaraskan dan mempertemukan
Program yang ada di Daerah dengan
program prioritas pusat sesuai RPJMN
dan "Nawa Cita" 9 agenda program
prioritas Pemerintah Pusat.
Sembilan program itu disebut Nawa
Cita. Program ini digagas untuk
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menunjukkan prioritas jalan perubahan
menuju Indonesia yang berdaulat secara
politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi
dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Agenda Sembilan Program Prioritas
Pemerintah Pusat "Nawa Cita" dibawah
kepemimpinan Presiden Ir.H. Joko Widodo
dan Wakil Presiden Ir.H. Jusuf Kalla antara lain
:
1. Menghadirkan kembali negara untuk
melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh
warga negara, melalui politik luar negeri
bebas aktif, keamanan nasional yang
terpercaya dan pembangunan
pertahanan negara Tri Matra terpadu
yang dilandasi kepentingan nasional dan
memperkuat jati diri sebagai negara
maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen
dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, dan terpercaya, dengan

memberikan prioritas pada
upaya memulihkan kepercayaan
publik pada institusi-institusi
demokrasi dengan melanjutkan
konsolidasi demokrasi melalui
reformasi sistem kepartaian,
pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan
melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas
korupsi, bermar tabat, dan
terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup
manusia Indonesia melalui
peningkatan kualitas pendidikan
dan pelatihan dengan program
"Indonesia Pintar"; serta
peningkatan kesejahteraan
masyarakat dengan program
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6.

7.

8.

9.

26

"Indonesia Kerja" dan
"Indonesia Sejahtera" dengan
mendorong land reform dan
program kepemilikan tanah
seluas 9 hektar, program
rumah Kampung Deret atau
rumah susun murah yang
disubsidi serta jaminan sosial
untuk rakyat di tahun 2019.
Meningkatkan produktivitas
rakyat dan daya saing di
pasar internasional sehingga
bangsa Indonesia bisa maju
dan bangkit bersama
bangsa-bangsa Asia lainnya.
Mewujudkan kemandirian
ekonomi dengan
menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
Melakukan revolusi karakter
bangsa melalui kebijakan
penataan kembali kurikulum
pendidikan nasional dengan
mengedepankan aspek
p e n d i d i k a n
kewarganegaraan, yang
menempatkan secara
proporsional aspek
pendidikan, seperti
pengajaran sejarah
pembentukan bangsa, nilainilai patriotisme dan cinta
Tanah Air, semangat bela
negara dan budi pekerti di
dalam kurikulum pendidikan
Indonesia.
Memper teguh ke
b h i n n e k a a n d a n
memperkuat restorasi sosial
Indonesia melalui kebijakan
memperkuat pendidikan
kebhinnekaan dan
menciptakan ruang-ruang

dialog antarwarga.
Lebih lanjut Obe Pasaribuan
Ia berharap, setiap daerah dapat
memberikan usulan, selanjutnya
hasil Rakortek dapat dilanjutkan
dan dikomunikasikan pada
Musrenbang Kab/Kota dan
Provinsi sehingga kesepakatan
dalam Rakortek dapat terwadahi
dalam penyusunan anggaran
pada tahun 2018.
Maksuk dan Tujuan Rakortek
Bogor
Pe l a k s a n a a n R a k o r t e k
Bidang Kominfo di Bogor
bertujuan untuk menampung
dua macam usulan yang
diharapkan dari Pemerintah
Pusat yaitu usulan program yang
mendukung Program
Pemerintah Pusat dan Program
Priorita Daerah yang menjadi
ke w e n a n g a n d a e r a h a t a u
Program Prioritas Daerah yang
tidak dapat dibiayai oleh
Pemerintah Daerah, namun
program tersebut dapat
mendukung program prioritas
dari Pemerintah Pusat.
Dasar Rakortek Batam dan
Makassar
Direktorat Jenderal Bina
Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri pada
akhir Pebruari dan awal Maret
2017 akan memfasilitasi
pertemuan Rapat Koordinasi
Te k n i k ( R a k o r t e k ) a n t a r a
kementerian/lembaga dengan
Pemerintah Daerah yang akan
dilaksanakan di dua tempat yang
berbeda yaitu Batam dan
Makassar.
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Dirjen Pembangunan
Daerah Kementerian
Dalam Negeri,

Obe Pasaribuan
mengatakan, bahwa
rapat ini dimaksudkan
untuk mengsinkronkan,
menyelaraskan dan
mempertemukan
Program yang ada di
Daerah dengan program
prioritas pusat sesuai
RPJMN dan "Nawa Cita"
9 agenda program
prioritas Pemerintah
Pusat.

O d a h B a p p ed a

Adapun yang menjadi dasar hukum
pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis
antara lain: 1) Pasal 258 Ayat 3 UU 23
Tahun 2014; 2) Pasal 259 Ayat 1 UU
23 Tahun 2014; 3) Pasal 259 Ayat 2
UU 23 Tahun 2014; serta 4) Pasal 259
Ayat 3 UU 23 Tahun 2014.
Sementara itu, jenis-jenis
Rakortek sendiri diatur pada Pasal
259 Ayat 4 UU 23 Tahun 2014 yang
mengatakan koordinasi teknis
pembangunan sebagaimana

Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Program
Bidang Komunikasi Informatika, Statistik
dan Persandian di ruang rapat Galuh lantai II
Salak The Heritage Hotel Kota Bogor,
Provinsi Jawa Barat.

dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam tahap perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi
pembangunan daerah.
Sebelumnya, rencana Rakortek
ini disampaikan Plt Direktur Jenderal
Bina Pembangunan Daerah, Diah
Indrajati pada pertemuan Rapat
Triwulan 1 antara Bappenas,
Bappeda, dan Ditjen Bina
Pembangunan Daerah pada Jumat,
pada Jumat, (13/01/2017) di ruang
rapat lantai 2 Bappenas, Jalan Taman

Suropati No 2, Menteng, Jakarta.
M e n u r u t D i a h , R a ko r t e k
nantinya akan membahas bersama
mengenai empat hal, yaitu 1) apa
saja yang harus dilakukan dalam
penyusunan dokumen perencanaan
nasional dari daerah hingga ke
pusat?; 2) bagaimana
mengkomunikasi dari pusat dan
daerah apa yang harus menjadi
prioritas nasional?; 3) bagaimana
masuknya program usulan tersebut
ke dalam urusan sesuai dengan UU
23 tahun 2014?; serta 4) bagaimana
kesepakatan dalam Rakortek apa
saja program yang akan dibawa ke
dalam Musrenbang nanti?
Berkaitan dengan program di
daerah, Ditjen Bina Pembangunan
Daerah sedang menyusun
kodefikasi urusan yang nantinya
akan ditetapkan dengan
Permendagri. Hal tersebut dilakukan
untuk menata program urusan agar
tidak terjadi tumpang tindih antara
pusat (kementerian/lembaga)
dengan pemerintah daerah.
"Pembuatan kodefikasi program
urusan ini hakikatnya dari
pengertian pembangunan daerah
yang berarti adalah pelaksanaan
urusan-urusan," jelas Diah.
Diah berharap pada
Musrenbang nanti pemerintah
daerah dapat memberikan usulan
program yang menjadi prioritas
nasional atau prioritas
kementerian/lembaga. Oleh sebab
itu, Rakortek nanti memiliki aspek
strategis bagi pemerintah daerah,
antara lain: 1) mendukung
pencapaian prioritas nasional
melalui program dan kegiatan yang
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O d a h Ba p p e d a
direncanakan dan dianggarkan daerah yang selaras dengan
kegiatan pusat; 2) menjadi forum untuk menyuarakan
kebutuhan daerah dalam mendukung pencapaian target
nasional; serta 3) berita acara Kortek yang berisi sinkronisasi
program dan kegiatan pusat-daerah menjadi bahan
masukan dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja
Pemerintah Daerah) tahun 2018 dan Renja (Rencana Kerja)
perangkat daerah.
Selain itu, Rakortek juga bisa dimanfaatkan oleh
kementerian/lembaga untuk menyosialisasikan dan
mengkomunikasi regulasi berkaitan dengan NSPK (Norma,
Standar, Prosedur, Kriteria) yang selama ini daerah tidak
mengetahui atau belum mengetahui regulasi tersebut.
"Dengan menginformasikan peraturan setiap
kementerian/lembaga, daerah dapat menindaklanjutinya
dengan peraturan daerah, baik berupa Pergub maupun
Perda," imbuh Diah.
Rakortek Batam dan Makassar
Kedua kota di bagian Barat dan Timur Indonesia
tersebut menjadi saksi bahwa akan terselenggaranya rapat
yang menghadirkan kementerian/lembaga dengan
pemerintah daerah guna membahas strategi mewujudkan
p e m ba n g u n a n n a s i o n a l . M e n g u t i f b e r i t a d a r i
www.bangda.kemendagri.go.id Untuk itu, sebelum hari
Rakortek tiba, pada Jumat, (3/2/2017) bertempat di SwissBelresidences Kalibata Jakarta Selatan, diselenggarakan
rapat persiapan menuju Raktortek. Pada kesempatan
tersebut, Diah Indrajati mengatakan pertemuan tersebut
digelar untuk memantapkan persiapan Ditjen Bina
Pembangunan Daerah dalam melaksanakan Rapat
Koordinasi Teknis.
“Rakortek, sebagaimana surat yang sudah kami
sampaikan ke daerah, sudah dua kali menyampaikan surat
kepada gubernur, bahwa Rakortek akan dilakukan pada
bulan Februari. Untuk wilayah barat, untuk provinsi di
wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, dilaksanakan di
Batam tanggal 21 Februari 2017 hingga 24 Februari 2017.
Kemudian, untuk wilayah Timur, untuk provinsi Kalimantan,
Sulawesi, Maluku, Papua dilaksanakan di Makassar pada
tanggal 28 Februari hingga 3 Maret 2017," jelas Diah.
Lebih lanjut, Diah juga kembali menyebutkan bahwa
menurut pasal 258 dan 259, dimandatkan bahwa
kementerian/lembaga bersama-sama dengan daerah
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berdasarkan pada hasil pemetaan
urusan, melakukan sinkronisasi
dan harmonisasi untuk
pencapaian target pembangunan
nasional.
Sinkronisasi dan harmonisasi
tersebut dinaungi dalam sebuah
forum rapat koordinasi teknis.
Tujuan dilakukannya Rakortek
yaitu untuk melakukan konfirmasi
terhadap program-program
prioritas nasional terhadap lokasi
dan target dan kesiapan daerah
karena nanti proyeknya tersebut
berada di daerah. Kedua,
mendapatkan informasi dari
daerah dukungan program apa
yang akan diusulkan oleh daerah
u n t u k m e n d u k u n g c a pa i a n
prioritas nasional. Ketiga,
p ro g r a m - p ro g r a m p r i o r i t a s
daerah lainnya apa yang mungkin
mendukung prioritas nasional
namun hal tersebut dianggap
prioritas oleh daerah.
Sementara penyampaian
pemaparan dari Kementrian
Komunikasi dan Informasi tentang
Program Prioritas Kementerian
Kominfo 2017 sebagai Baseline
Penyusunan RKP 2018
menyatakan bahwa target
pembangunan menara
telekomunikasi diseluruh
Indonesia sampai tahun 2018
sebesar 400 menara dan
diharapkan dari pelaksanaan
Rakortek Bidang Kominfo di Bogor
ini dapat dijadikan awal dari usulan
yang akan disampaikan pada
pelaksaan Rakortek di Kota Batam
maupun di Kota Makassar.
(Sukandar,S.Sos/Humas Bappeda
Provinsi Kaltim).

Odah Dharma Wanita

Pelatihan Keterampilan Sulam Manik

" Pengembangan SDM dan
Mencintai Budaya Lokal ”

Pelatihan sulam manik diikuti oleh pengurus dan anggota DWP serta
karyawati lingkup Bappeda Provinsi Kaltim, Pelatihan dibuka langsung
oleh Ketua DWP Bappeda Provinsi Kaltim Ir. Hj. Hartami Purwaningsih

Samarinda, Bappeda Prov. kaltim

“Pelatihan keterampilan sulam manik ini
merupakan salah satu program dari Bidang
Pendidikan Dharma Wanita Persatuan (DWP)
Bappeda Provinsi Kaltim yang bertujuan untuk
meningkatkan pengembangan Sumber Daya
Manusia di lingkungan Bappeda baik itu
pengurus, anggotan dan karyawati yang turut
serta dalam pelatihan ini", ungkap Kepala Bidang
Pe n d i d i k a n D W P B a d a n Pe re n c a n a a n
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Dr. Yusniar Juliana Saur, S.Si., MIDEC.
Acara pelatihan keterampilan sulam manik
disamping untuk mengembangkan kemampuan
diri, dimaksudkan juga untuk melestarikan
budaya tradisional yang dimiliki oleh Kaltim.

"Bagaimana nantinya kita membuat
suatu karya seni berupa manik-manik
yang merupakan warisan bangsa",
jelas Yusniar.
Berlangsung di Ruang
Repetada Lantai 2 Kantor Bappeda
Provinsi Kaltim, pelatihan sulam
manik diikuti oleh pengurus dan
anggota DWP serta kar yawati
lingkup Bappeda Provinsi Kaltim.
Pelatihan dibuka langsung oleh
Ketua DWP Bappeda Provinsi Kaltim
Ir. Hj. Hartami Purwaningsih. Dalam
sambutannya, ia menuturkan selain
untuk memberikan keterampilan,
pelatihan ini juga dapat menjadi
sarana untuk mengenalkan diri kita
kepada budaya yang ada disekitar
kita khususnya manik.
Pada zaman dahulu manik
hanya digunakan untuk upacara adat
dan penanda status sosial di
masyarakat Kaltim khususnya Dayak
Benuaq. Namun seiring dengan
perkembangan zaman keterampilan
manik sudah banyak diaplikasikan
pada aksesoris sehari-hari seperti tas,
tempat tisu, taplak meja, sarung
pulpen, dan banyak lagi. "Sebagai
orang Kaltim, kita semua
bertanggung jawab untuk menjaga
dan melestarikan bahkan
mengembangkan dan
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Odah Dharma Wanita

pelatihan ini artinya DWP
Bappeda Provinsi Kaltim
berusaha membina dan
menunjukkan peran serta
kepada pembangunan
daerah. Kebudayaan
manik ini telah dikenal
dibanyak daerah, selain itu
juga dikagumi dan
dianggap masih sangat
orisinil (belum
terkontamisnasi). "Kita
berharap dengan adanya
pelatihan artinya kita

Kita berharap dengan adanya
pelatihan artinya kita melatih
diri dengan budaya daerah kita
sendiri, ke depannya
diharapkan akan ada ide-ide
yang dapat mengembangkan
budaya manik karena akan
berkaitan dengan pangsa pasar,
konsumen, dan pembeli

Ir. Hj. Hartami Purwaningsih
Ketua DWP Bappeda Provinsi Kaltim

menyebarluaskan budaya ini sebagai
alat/bahan agar menjadi hal yang
lebih baik lagi daripada hanya dipakai
untuk ritual upacara adat saja.", tutur
Hartami.
Disamping itu, Hartami
menyebutkan dengan adanya
30
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melatih diri dengan budaya daerah kita sendiri,
ke depannya diharapkan akan ada ide-ide yang
dapat mengembangkan budaya manik karena
akan berkaitan dengan pangsa pasar,
konsumen, dan pembeli.", jelas Hartami.
Hal ini juga dianggap mendukung salah
satu misi Dharma Wanita yaitu
"Menyejahterakan anggota, keluarga dan
masyarakat melalui Bidang Pendidikan, Bidang
Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya secara
demokratis". (dy)

Biodata Kasubid Bappeda Provinsi Kaltim
Kepala Sub Bidang Prasarana Cipta Karya,
Perumahan dan Permukiman Bidang Prasarana Wilayah
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Dedy Pudja Wardana, ST adalah Kepala
Sub Bidang Prasarana Cipta Kar ya,
Perumahan dan Permukiman di Kantor
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur. Pria kelahiran 15
Februari ini merupakan sosok yang supel dan
murah senyum.
Dedy dilantik sebagai Kasubid Prasarana
Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
pada Bulan Februari 2017 lalu bersamaan
dengan pejabat eselon IV lainnya. Dalam
amanah baru ini, Dedy menganggapnya

sebagai tugas yang wajib ia terima dan
harus dijalankan dengan penuh tanggung
jawab dan sebaik-baiknya. “Berusaha
menjalankan tugas untuk menjalankan
amanh sebaik-baiknya , terus belajar, dan
jangan lupa berdoa”, tuturnya.
Alumni Institut Teknologi Nasional
Malang ini memiliki harapan agar Bappeda
Provinsi Kaltim dapat menjadi Perangkat
Daerah terbaik ke depannya dan menjadi
contoh bagi Perangkat Daerah lainnya.
Untuk Kaltim, menjelang berakhirnya
periode kepemimpinan Gubernur Awang
Faroek Ishak besar harapan Dedy agar apa
y a n g d i t a rg e t k a n d a l a m Re n c a n a
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kaltim 2013-2018 dapat tercapai.
(dy)

Biodata Singkat
Nama

:

Dedy Pudja Wardana, ST

Tempat/Tanggal Lahir :

Samarinda, 15 Februari 1972

Alamat

:

Jl. Wijaya Kusuma

Agama

:

Islam

Hobi

:

-

Suku

:

Banjar

Jabatan

:

Kasubid Prasarana Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
Bappeda Provinsi Kaltim

Jabatan Sebelumnya

:

Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program Bappeda
Provinsi Kaltim

Pendidikan Terakhir

:

S1 Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional
Malang

Tinggi Badan

:

165 cm

Moto Hidup

:

Bersyukur atas karunia dan rezeki serta mengharapkan ridha
Allah SWT dalam menjalani hidup

Biodata Kasubid Bappeda Provinsi Kaltim

Kepala Sub Bidang Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang
Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Sosok yang humoris dan
penuh semangat ini bukanlah
orang baru di Bidang Prasarana
Wilayah. Ibnu Abbas, S.Kom, M.Si
saat ini menjabat sebagai Kepala
Sub Bidang Prasarana Sumber
Daya Air dan Tata Ruang.
Menurutnya, amanah baru ini
harus dijalankan dengan
baik.
Pria yang lahir di
Kota Samarinda ini
berharap agar
kedepannya
B a d a n
Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur dapat fokus
pada tupoksinya sebagai
perencana.
Adapun menjelang akhir
periode RPJMD Kaltim 20132018, Ibnu berharap agar apa
yang dicita-citakan dan
ditargetkan dalam
d o k u m e n R PJ M D
tercapai. Walaupun
m e m a n g
memerlukan kerja
keras mengingat
kondisi fiskal Kaltim
saat ini. (dy)

Biodata Singkat
Nama

:

Ibnu Abbas, S.Kom, M.Si

Tempat/Tanggal Lahir :

Samarinda, 24 Oktober 1975

Alamat

:

Jl. DI Pandjaitan

Agama

:

Islam

Hobi

:

-

Suku

:

Bugis - Kutai

Jabatan

:

Kasubid Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang Bappeda
Provinsi Kaltim

Jabatan Sebelumnya

:

Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program Bappeda
Provinsi Kaltim

Pendidikan Terakhir

:

S2 Kebijakan Publik Universitas Mulawarman

Tinggi Badan

:

163 cm

Moto Hidup

:

Berusaha menjadi hamba yang selalu bersyukur, ikhlas dan
istiqomah

Biodata Kasubid Bappeda Provinsi Kaltim

Kepala Sub Bidang Prasarana Perhubungan
Bidang Prasarana Wilayah
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Kapala Sub Bidang Prasarana Perhubungan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur adalah Ahmad
Muzakkir, ST., M.Si Sosok yang terkenal cakap dan
penuh percaya diri ini sebelumnya menjabat
Kasubid Prasarana Wilayah. Pada bulan Februari
2017 lalu, pria yang akrab disapa Zakir ini dilantik
untuk amanah barunya. Tentu saja ada yang
berbeda dalam hal ini. “Untuk amanah
sebelumnya memang luar biasa karena pada saat
menjabat Kasubid Prasarana Wilayah, sektor saya
terbagi dari Dinas PU yang didalamnya ada bina
marga dan pengairan, Dinas Perhubungan
bidang darat, laut dan udara terasuk beberapa
UPTD PU wilayah utara, selatan, timur dan
tengah. Jadi cukup banyak, kemudian dengan
posisi sekarang terbagi dengan tupoksi yang
baru. Ada pemecahan dari subid saya, dari
Kasubid Prawsil menjadi Kasubid Prasarana
Perhubungan. Dimana di dalamnya ada

bina marga, sedangkan perhubungan tetap”,
jelas Zakir.
Menanggapi amanah baru ini Zakir
menimbang untuk bebannya sama saja, namun
sedikit terbantu dengan salah satu sub sektor
yang beralih ke subid SDA, pengairan dan tata
ruang.
Pria yang gemar jalan – jalan dan futsal ini
mengaku memiliki harapan agar Bappeda
Provinsi Kaltim semakin hari semakin baik, tidak
hanya itu personilnya juga harus mengerti
tugas dan tanggung jawabnya, dan kualitas
SDM nya ditingkatkan jika mengingat Bappeda
menjadi ujung tombak dari segala perencanaan
pembangunan.
Mendekati masa akhir kepemimpinan
Gubernur Kaltim, Zakir optimis seluruh target
yang ditetapkan dalam RPJMD Kaltim 20132018 tercapai. “Tugas dan tanggung jawab
itulah yang menjadi beban kerja kita dan kita
harus bisa menyelesaikan target-target
t e r s e b u t , t e r l e p a s d a r i ke m a m p u a n
pembiayaan kita harus menemukan cara untuk
mencapai apa yang sudak kita targetkan. Paling
tidak nanti kita harus menjelaskan ke publik
bahwa capaian itu merupakan hasil
kepemimpinan AFI 2013-2018”, pungkasnya.
(dy)

Biodata Singkat
Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Alamat
Agama
Hobi
Suku
Jabatan

:
:
:
:
:
:
:

Jabatan Sebelumnya
Pendidikan Terakhir
Tinggi Badan
Moto Hidup

:
:
:
:

Ahmad Muzakkir, ST., M.Si.
Padang - Padang, 1 Oktober 1975
Perum Bukit Pinang Raya
Islam
Jalan – jalan, Futsal
Bugis
Kepala Sub Bidang Prasarana Perhubungan Bappeda Prov.
Kaltim
Kasubbid Prasarana Wilayah Bappeda Prov. Kaltim
S2 Kebijakan Publik
175 cm
Jadikan hidupmu bermanfaat bagi orang lain

Biodata Kasubid Bappeda Provinsi Kaltim

Kepala Seksi Data dan Informasi Statistik
UPTB Pusat Data dan Informasi
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Siapa yang tidak mengenal sosok yang
ceria dan humoris ini, Noviady Dwi
Noorcahyo, ST., M.Si atau yang akrab disapa
Oyoy ini baru saja dilantik sebagai Kepala
Seksi Data dan Informasi Statistik UPTB
Pusdatin Bappeda Provinsi Kaltim pada
Februari 2017.
Dalam mengembang amanah yang baru
ini Oyoy berkomitmen untuk
melaksanakannya dengan sebaik-baiknya,
berintegritas, jujur, selalu dekat dan
mendengarkan masukan dari bawahan.
Baginya, tanpa mereka (staf) seorang
pemimpin tidak ada apa-apanya.
Menurut Oyoy, Bappeda adalah rumah
kedua. Sehingga jika hubungan antar
individu kuat dan selalu bekerja sama dalam
melaksanakan tugas maka segala sesuatu
akan dengan mudah diselesaikan secara
efekstif dan efisien.
Sesuai RPJMD Kaltim 2013-2018 maka

masa kepemimpinan Gubernur Kaltim
Awang Faroek Ishak akan berakhir pada
tahun 2018 mendatang. Oyoy berharap
a g a r s e m u a p ro g r a m y a n g te l a h
dicanangkan baik itu program prioritas
maupun pendukung dapat diselesaikan
tepat waktu dan semakin mensejahterakan
masyarakat Kaltim. “Sebagai Aparatur Sipil
Negara (ASN) Pemprov Kaltim, sudah
menjadi kewajiban bersama untuk
mendukung apa yang sudah dicanangkan
oleh beliau”, tuturnya. (dy)

Biodata Singkat
Nama

:

Noviady Dwi Noorcahyo, ST., M.Si

Tempat/Tanggal Lahir :

Samarinda, 3 November 1974

Alamat

:

Jl. H.A.M. M. Rifaddin Komplek Grand Taman Sari

Agama

:

Islam

Hobi

:

Travelling, Memancing, Snorkling, dan Tenis

Suku

:

Jawa

Jabatan

:

Kasie Data dan Informasi Statistik UPTB Pusdatin Bappeda
Prov. Kaltim

Jabatan Sebelumnya

:

Staf Subid Pengkajian Pembangunan Daerah Bappeda
Prov. Kaltim

Pendidikan Terakhir

:

S2 Ilmu Ekonomi Universitas Mulawarman

Tinggi Badan

:

165 cm

Moto Hidup

:

Jujur dan selalu bersemangat dalam hidup, karena dengan
semangat segala sesuatu bisa menjadi berbeda.

Biodata Kasubid Bappeda Provinsi Kaltim

Kepala Seksi Data dan Informasi Geospasial
UPTB Pusat Data dan Informasi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Muda, penuh semangat dan percaya
diri, tiga kata itu merupakan gambaran dari
pribadi Kepala Seksi Data dan Informasi
Geospasial UPTB Pusdatin Bappeda Provinsi
Kalimantan Timur. Alfino Rinaldi Arief, ST.,
ME merupakan Kasubid paling muda di
Bappeda Provinsi Kaltim.
Ia dilantik pada bulan Februari 2017 lalu,

pria kelahiran tahun 1987 ini mengaku
merasa tertantang untuk memberikan yang
terbaik dan berinovasi mengingat amanah
ini merupakan posisi yang baru, merupakan
pengembangan perangkat daerah yang
baru. “Merasa cukup tertantang untuk
menemukan alur dan irama kerja yang cocok
di posisi yang baru ini”, terang Alfino.
Satu harapan Alfino untuk Bappeda
Provinsi Kaltim ke depan, yakni berhasil
mewujudkan perencanaan berbasis spasial.
Adapun menjelang akhir kepemimpinan
Gubernur Kaltim tahun 2018 mendatang,
Alfino menuturkan agar semua target –
target pembangunan dapat tercapai, tidak
ada masalah terutama dengan hukum
terkait pembangunan yang sudah berjalan,
kemudian menjaga kinerja pemerintah
dengan tetap memberikan layanan yang
terbaik untuk masyarakat. (dy)

Biodata Singkat
Nama

:

Alfino Rinaldi Arief, ST., ME

Tempat/Tanggal Lahir :

Surabaya, 11 Mei 1987

Alamat

:

Jl. KS. Tubun

Agama

:

Islam

Hobi

:

Sepak Bola

Suku

:

Kutai

Jabatan

:

Kasie Data dan Informasi Geospasial UPTB Pusdatin Bappeda
Provinsi Kaltim

Jabatan Sebelumnya

:

Calon Perencana Bappeda Provinsi Kaltim

Pendidikan Terakhir

:

S2 Ekonomi Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas
Indonesia

Tinggi Badan

:

175 cm

Moto Hidup

:

Berusaha mencari kebahagiaan dunia akhirat

Biodata Kasubid Bappeda Provinsi Kaltim

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTB Pusat Data dan Informasi
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Encek Muhammad Husni Thamrin, SE.,
M.Si adalah Kasubag Tata Usaha pada UPTB
Pusat Data dan Informasi Bappeda Provinsi
Kalimantan Timur. Sebelumnya, pria yang
akrab disapa Mbin ini merupakan pengelola
barang dan inventaris Bappeda Provinsi
Kaltim.
Tentunya dengan dilantik sebagai
Kasubag TU, Thamrin menyampaikan harus
menerima dan dilaksanakan dengan
amanah. “Amanahnya berbeda dengan yang
sebelumnya, tentunya harus diterima dan
dilaksanakan dengan baik apa yang sudah
dipercayakan kepada kita”, ungkap Thamrin.
Harapan Thamrin untuk Bappeda
Provinsi Kaltim ke depannya agar lebih fokus
dan kegiatan yang ada menyesuaikan
dengan anggaran dan kondisi keuangan.

Menjelang masa akhir kepemimpinan
Gubernur Awang Faroek Ishak, Thamrin
menuturkan agar lebih memperhatikan
perkembangan dan kualitas infrastruktur
karena wilayah Kaltim tergolong luas dan
besar. (dy)

Biodata Singkat
Nama

:

Encek Muhammad Husni Thamrin, SE., M.Si

Tempat/Tanggal Lahir :

Tenggarong, 31 Agustus 1978

Alamat

:

Jl. P. Suryanata

Agama

:

Islam

Hobi

:

Olahraga

Suku

:

Kutai

Jabatan

:

Kasubag Tata Usaha UPTB Pusdatin Bappeda Provinsi Kaltim

Jabatan Sebelumnya

:

Pengelola Barang dan Inventaris Bappeda Provinsi Kaltim

Pendidikan Terakhir

:

S2 Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan Universitas
Mulawarman

Tinggi Badan

:

155 cm

Moto Hidup

:

Tegarlah seperti batu karang
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Wayah ini

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kaltim Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si pada Rapat
Pemamaparan Arahan Kebijakan Pembangunan Kaltim tahun 2017 melalui forum CSR di Ruang Propeda
Kantor Bappeda Provinsi Kaltim.

Prof. Mustofa Agung Sardjono (Ketua Tim Evaluasi pelaksanaan RPJMD tahun III 2013-2018 dari Universitas
Mulawarman), Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Dr. H. Rusmadi, MS, Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dr. H. Zairin Zain, M.Si pada acara Ekspose Evaluasi
Pelaksanaan Tahun III RPJMD Provinsi Kaltim 2013-2018 di Ruang Poldas Kantor Bappeda Provinsi Kaltim.
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Wayah ini

Rapat Pimpinan TEPRA triwulan I 2017 dihadiri oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur di Hotel Royal Suite Balikpapan.

Intermezo di sela-sela Rapat Pimpinan TEPRA triwulan I 2017 Provinsi Kaltim di Hotel Royal Suite Balikpapan.
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Wayah ini

Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial
Budaya H. Hariyo Santoso, Kepala Sub Bidang
Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Berlin Friniko Sihaloho, SE, Kepala Sub Bidang
Prasarana Perhubungan Ahmad Muzakkir, ST.,
M.Si, Kepala Sub Bidang Indagkop, Investasi
dan Pariwisata Andi Arifuddin, S.Pi, M.Si pada
acara Sosialisasi dan Workshop e-planning
bertempat di Ruang Propeda Kantor Bappeda
Provinsi Kaltim.

Kepala UPTB Pusat Data dan Informasi
Geospasial Bappeda Provinsi Kaltim
Charmarijaty, ST., M.Si, Kepala Sub Bidang
Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang
Ibnu Abbas, S.Sos., M.Si, Kepala Seksi Data
dan Informasi Geospasial Tematik Alfino
Rinaldi Arief, ST.,ME dan staf pada Evalusi
RTRW Kabupaten Berau di Ruang Propeda
Kantor Bappeda Provinsi Kaltim.

Ekspose Evaluasi Pelaksanaan Tahun III
RPJMD Provinsi Kaltim 2013-2018 di
Ruang Poldas Kantor Bappeda Provinsi
Kaltim dihadiri oleh seluruh Perangkat
Daerah Provinsi Kaltim dan Tim
Evaluasi dari Universitas Mulawarman.
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Wayah ini

Peserta Workshop E-Planning dari
Kabupaten/Kota di Ruang Pola Dasar
Kantor Bappeda Provinsi Kaltim.

Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk
Seluruh Pegawai Negeri Sipil di Kantor
Bappeda Provinsi Kaltim.

Djarot Kurniadi, SP., M.Si, Kepala Sub
Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Muhammad Hamsani, ST., M.Si, dan
Kepala Sub Bidang Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Berlin Friniko
Sihaloho, SE pada Workshop e-planning
kabupaten/kota se Provinsi Kaltim.
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Wayah ini

Kepala Bidang Ekonomi
Saur Parsaoran, S.Pi., MEMD mengikuti
pemeriksaan kesehatan di Kantor
Bappeda Provinsi Kaltim.

Kepala UPTB Pusat Data dan Informasi
Geospasial Bappeda Provinsi Kaltim
melakukan konsultasi kesehatan pada
acara pemeriksaan kesehatan gratis di
Ruang Saji Dharma Wanita Bappeda
Provinsi Kaltim.

Tim Penilaian Pangripta
Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur
di Ruang Rapat Propeda, Kantor
Bappeda Provinsi Kaltim.
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Wayah ini

Dr. Yusniar Juliana Saur, S.Si., MIDEC.
Selaku Koordinator Bidang
Pendidikan DWP Bappeda Provinsi
Kaltim bersama dengan Ketua DWP
Bappeda Provinsi Kaltim Ir. Hj.
Hartami Purwaningsih dalam acara
pelatihan keterampilan sulam manik
di Ruang Propeda Kantor Bappeda
Kaltim.

Pembukaan pelatihan keterampilan
sulam manik di Ruang Propeda Kantor
Bappeda Kaltim diikuti oleh anggota
Dharma Wanita Persatuan Bappeda
Provinsi Kaltim dan karyawati Bappeda
Provinsi Kaltim. Hari Kedua Pelatihan
keterampilan sulam manik oleh
Dharma Wanita Persatuan Bappeda
Provinsi Kaltim.

Hari Kedua Pelatihan keterampilan
sulam manik oleh Dharma Wanita
Persatuan Bappeda Provinsi Kaltim.
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T RET LENSA

BAPPEDA

TUJUAN

kepedulian masyarakat luas terhadap manfaat dari pengelola sumberdaya
alam dan sumberdaya Manusia Merangsang dialog diantara para praktisi
dan pakar pembangunan daerah Membagi pengalaman dan Pengetahuan
diantara seluruh pemerhati masalah-masalah pengelola sumberdaya alam
dan sumber daya manusia
RUANG LINGKUP
Pengkajian,Pengembangan SDM,Pemerintah dan Aparatur, Ekonomi,
Prasarana Pengembangan Wilayah, Statistik dan Pengendalian,
Dokumentasi dan Informasi.
SASARAN PEMBACA
Pembaca Pemerintah dari seluruh tingkatan,kalangan akademik, para
peneliti dan praktisi, serta berbagai kalangan pemerhatimasalah - masalah
pembangunan daerah
FORMAT
Aktifitas BAPPEDA, data Pembangunan,Kajian KebijaksanaanLaporan
singkat (menggunakan data yang lebih terbatas dan tidak lebih dari 1.500
kata Artikel kajian ( tidak lebih dari 8.000 kata )Komentar ( opini tentang
naskah yang telah diterbitkan dan berbagai macam isu lain yangsesuai
dengan ruang lingkup, tidaklebih dari 1.000 kata).
Resensi buku

OBJECTIVES
Increase public awarenes towards natural and human resources advantages ;
stimulate dialogue among practitioners and regional development experts ;
share experiences and knowledges among all observer in natural
and human resources problem.
SCOPE
Regional development assessment and financing ; human resources
development ; government and civil ; economy, Infrastructure and Regional
Development ; Statistic and development control ; also about documentation
and information.
READERSHIP
Government officials at all level, academics,researchers, practitioners also
various circles of regional development observers.
COMPOSITION
Regional Development Planning Board Activity, Development Data, short
report policy review (using limited data, less than 1500 words), article review
(less than 8000 words), comments and opinion about manuscript that has
been published ; also various issues that suitable with journal scope (less than
1000 words).
Book review

Pelaksanaan Rapat Pimpinan Tim Evaluasi
dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Rapim TEPRA)
Provinsi Kalimantan Timur triwulan I tahun 2017
Bertempat di Hotel Royal Suite Balikpapan

P R O V I N S I K A L I M A N TA N T I M U R
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