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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.

Kebijakan Money Follow
Program Kaltim

K

EBIJAKAN anggaran
Pemerintah Republik Indonesia
melalui Presiden Joko Widodo
(Jokowi) telah meminta kepada
seluruh menteri jajaran kabinet kerja
u ntu k men g gu n akan an g garan
belanjanya sesuai dengan program
prioritas. Jokowi menginginkan,
anggaran belanja yang digelontorkan
tidak lagi money follow function,
melainkan money follow program
pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
2017 dan tentunya Pemerintah Daerah
harus juga mengakomodir kebijakan
dari Pemerintah Pusat tersebut.
Berdasarkan pendapat Menteri
Ko o rd i n ato r ( M e n ko ) b i d a n g
Perekonomian Darmin Nasution, para
menteri harus 'berani' mengatur anak
buahnya seperti pejabat eselon I dan II
terkait penyusunan program prioritas.
Sebab, besar atau tidaknya anggaran
yang akan disediakan dalam RKP 2017
tergantung program prioritas,
ungkapnya. "Itu sebabnya perintahnya
turunnya ke menterinya. Itu dia ujian
kepada menterinya," tegas Darmin di
Istana Negara, Jakarta, Kamis
(11/2/2016). Mengutip dari media
massa.
Darmin menjelaskan, apa yang
dimaksud Presiden Jokowi adalah
anggaran belanja untuk proyek dan
barang digunakan sesuai program
prioritas yang sudah disusun rapi.
Jokowi tidak menginginkan
permintaan anggaran terlebih dahulu,
namun tidak ada program prioritas.
“Itu Presiden maunya supaya kita
kebijakannya ada dulu secara
kementerian. Baru setelah ada
kebijakannya, ada programnya, baru
boleh diturunkan ke proyek. Jangan

setiap tahun kalau APBN
naik 12 persen, semua
naik 12 persen. Ya
enggak bisa
begitu," ungkap
Darmin.
Menurut
Jokowi, jika
anggaran belanja
s e t i a p
kementerian
lembaga hanya sesuai dengan
fungsi jabatan tanpa diikuti
program yang prioritas, maka
hasil yang akan diberikan oleh
pemerintah kepada masyarakat
tidak akan terasa wujudnya.
Kebijakan Penggunaan
Anggaran Kaltim
Sejalan dengan kebijakan
penggunaan anggaran dari
Pemerintah Pusat maka
Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur mulai tahun 2017 dan
tahun selanjutnya telah
menerapkan kebijakan Money
Follow Program. Penerapan
ke b i j a k a n M o n e y F o l l o w
Program oleh Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur tentu
bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi belanja prioritas tahun
anggaran 2017 maupun tahun
2018.
Prinsip Money Follow
Program
dilakukan untuk
mengamankan alokasi dana
pada program prioritas dan
meningkatkan efisiensi untuk
belanja program prioritas.
I m p l i m e nta s i p e n d e kata n
tersebut dilakukan dengan

mengerucutkan atau memfokuskan
terhadap usulan program/kegiatan
prioritas, mengintegrasikan berbagai
s u m b e r p e n d a n a a n
(Kementrian/Lembaga, subsidi,
hibah, Dana Alokasi Khusus, Dana
Desa dan Pembiayaan melalui
BUMN), serta pembahasan
mendetail untuk persiapan proyek.
Berdasarkan RPJMD Kaltim
Tahun 2013-2018 pada tahun
anggaran 2018 prioritas
pembangunan sebanyak 12 program
kemudian difokuskan pada RKPD
tahun 2018 menjadi 6 sektor
prioritas pembangunan
diantaranya :
1. Pendidikan dan Kesehatan;
2. Percepatan pengentasan
kemiskinan;
3. Perluasan kesempatan kerja;
4. Pengembangan ekonomi
kerakyatan;
5. Pengembangan Agribisnis dan
6. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
Dasar.
Sedangkan program prioritas
semula sebanyak 119 sesuai RPJMD
Kaltim Tahun 2013-2018 kemudian
difokuskan RKPD Kaltim Tahun 2018
menjadi 29 program prioritas.
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uletin Bappeda Kaltim. Gubernur Kalimantan Timur,
Prof. Dr. H. Awang Faroek Ishak dalam setiap
kesempatan selalu menyampaikan pesan kepada
seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur maupun Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dengan tidak pernah
bosan-bosannya untuk selalu mengutamakan kesejahteraan
masyarakat dalam setiam program pembangunan di masingmasing daerah.
Hal ini juga disampaikan oleh Gubernur Kaltim pada saat
menyampaikan sambutan pada acara resepsi HUT Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur yang ke 60 tahun di Convention Hall
Samarinda, 9/1/207.
Pelaksanaan Program Pembangunan Provinsi Kalimantan
Timur Tahun anggaran 2017 harus sesuai RPJMD Tahun 20132018 dengan Visi dan Misi Kaltim berdasarkan Perda No. 7
Tahun 2014 “Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata Dan
Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah
Lingkungan”.
Sementara Misi RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2013-2018
fokus kepada : 1. Sumber Daya Manusia; 2. Daya Saing
Ekonomi; 3. Infrastruktur; 4. Tata Kelola Pemerintahan dan 5.
Lingkungan Hidup
Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur sesuai dengan RKPD Tahun ke-4 Pelaksanaan
RPJMD dengan mengambil Tema RKPD Kaltim 2017
“Pemantapan Industri Hilir Untuk Mewujudkan Struktur
Ekonomi Yang Berkualitas”
Sasaran & Arah Kebijakan Pembangunan sesuai 12
program prioritas RKPD Kaltim Tahun 2017 sebagai pedoman
dalam pelaksanaan pembangunan antara lain :
1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan
4. Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja
5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
6. Percepatan Transformasi Ekonomi
7. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan
8. Pengembangan Agribisnis
9. Peningkatan Produksi Pangan
10. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
11. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan
12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
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Sumber Foto : ProKaltim

Banjir di salah satu jalan di kota Samarinda yang mencapai selutut orang dewasa.

Menelusuri Titik Lokasi
Penyebab Banjir Kota Samarinda

K

EPALA Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur DR. H. Zairin
Zain meninjau langsung lokasi dan
titik-titik banjir di Kota Samarinda. Hal
ini dalam rangka menyikapi inspeksi
dadakan yang dilakukan oleh Gubernur
Kaltim DR. H. Awang Faroek Ishak ke
beberapa lokasi banjir beberapa hari
yang lalu.
Peninjauan lokasi banjir dipimpin
oleh DR. H. Zairin Zain didampingi oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan
06

Perumahan Rakyat Provinsi
Kaltim dan Balai Wilayah Sungai
Kalimantan III.
Adapun sejumlah titik
yang menjadi perhatian adalah
kawa s a n J a l a n Pa n ge ra n
Suryanata, Jalan Pangeran
Antasari dan Jalan D.I Panjaitan.
Dimana pada sejumlah titik
yang menjadi langganan banjir
tersebut ditemukan banyak
sekali bottleneck
(penyempitan) dan
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p e ny u m b a ta n a l i ra n a i r ya n g
seharusnya masuk ke Sungai Mahakam
sehingga saluran air tidak lancar.
Pada daerah alur sungai Karang
Asam kecil sampai air hitam dan air
putih terdapat pendangkalan saluran
akibat tingginya sedimentasi pada
drainase dan sampah, kemudian
penumpukan sampah akibat tiang
bangunan dan batang kayu log yang
menutupi aliran air. Ditambah lagi
penyempitan badan sungai akibat
t i a n g b a n g u n a n d a n te r t u t u p

Odah Bappeda

bangunan warga serta MCK (Mandi
Cuci Kakus) warga yang dibangun di
atas alur sungai. Sementara folder
Gang Indra yang seharusnya mampu
menampung lebih volume air hujan
belum optimal akibat mesin pompa
eksisting tidak berfungsi akibat
keterbatasan kapasitas mesin. Di saat
hari cerah (tidak hujan) air yang ada di
folder seharusnya dipompa keluar (ke
Sungai Mahkam), namun karena
pompa tidak berfungsi air yang ada di
dalam tersebut tidak terbuang
meskipun ada pintu airnya.
Oleh karena itu Zairin
menekankan untuk segera melakukan
a c t i o n u nt u k m e m b a nt u Ko ta
Samarinda menuntaskan masalah
banjir di daerah Suryanata dan Antasari
dengan segera mengaktifkan kembali
fungsi Folder Gang Indra.
Kemudian pada lokasi simpang
Panjaitan – PM. Noor – Sentosa yang
menjadi bagian dari sistem dan sub
sitem Sungai Karang Mumus
ditemukan beberapa penyebab banjir
di daerah tersebut, diantaranya alur
Sungai Karang Mumus yang tertutup
bangunan, pendangkalan akibat
sedimentasi dan tanaman liar serta
penumpukan sampah akibat tiang
bangunan.

Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si.
ketika meninjau langsung lokasi pinggiran sungai karang mumus

Zairin menegaskan bahwa
tiang-tiang rumah warga yang
m a s u k ke s u n g a i h a r u s
dibongkar. Dalam hal ini
Pemerintah Provinsi Kaltim
akan bekerjasama dengan
Pemerintah Kota Samarinda.
Demi percepatan
penang gulangan masalah
banjir di Kota Samarinda, maka
Pemerintah Provinsi Kaltim

melakukan pertemuan dengan
Pemerintah Kota Samarinda guna
terselenggaranya akselerasi
penanganan banjir di Kota Samarinda.
Pada pertemuan tersebut Walikota
Samarinda menginstruksikan kepada
seluruh aparatur Pemkot untuk
membantu pelaksanaan pekerjaan
pengendalian banjir dan segera
membentuk tim pengendalian banjir
Kota Samarinda. (dy)

Buletin Bappeda Prov. Kaltim // Edisi : Januari 2017

07

O d a h Ba p p e d a

Lokalatih Pelingkupan KLHS Untuk
Rencana Pengembangan KSP Maloy

Workshop dan pelatihan pelingkupan KSP Maloy di Ruang Rapat Propeda Bappeda Provinsi Kaltim, Selasa 24 Januari 2017.

Samarinda, (24/1/2017).
“Perlu dilakukan percepatan di
dalam mendukung program
pemerintah provinsi maupun
p e m e r i n t a h p u s a t t e r ka i t
ditetapkannya Maloy menjadi
salah satu dari Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK). Terutama KEK
Maloy ini jika dilihat progresnya
ternyata lebih cepat
dibandingkan KEK lainnya di
Indonesia", tutur Kepala Bappeda
Provinsi Kalimantan Timur DR. H.
Zairin Zain dalam acara Lokalatih
Pelingkupan Kajian Lingkungan
08

Hidup Strategis (KLHS) untuk
Rencana Pengembangan KSP
(Kawasan Strategis Provinsi)
Maloy Provinsi Kaltim bertempat
di Ruang Rapat Propeda Lantai 2
Kantor Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi
Kaltim.
Acara Lokalatih Pelingkupan
KLHS untuk Rencana
Pengembangan KSP Maloy
Provinsi Kaltim ini difasilitasi oleh
Green Growth Global Institute
(GGGI) dengan mengundang OPD
(Organisasi Perangkat Daerah)

Buletin Bappeda Prov. Kaltim // Edisi : Januari 2017

yang terkait dengan penyusunan
KLHS KSP Maloy dan akademisi
serta narasumber dari
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Fatma Juwita yang
mengawal berjalannya acara
hingga selesai.
Zairin menuturkan bahwa di
kawasan Maloy memiliki sedikit
mangrove yang menimbulkan
kendala pada penetapan kawasan
dari Kementerian LHK yang
berganti-ganti. "Berkali-kali
berubah peruntukkannya
sehingga program kita yang sudah

O da h B a p p e da

ada di kementerian sempat molor
dan uangnya kembali", jelasnya.
Sebagaimana hasil
perbincangan gubernur dengan
perusahaan Rusia (Blackspace)
yang sudah merancang untuk
membangun pelabuhan batubara
yang bersebelahan dengan
pelabuhan CPO. Zairin
m e m a p a r ka n b a hwa te l a h
d i l a k u ka n p e l e t a ka n b a t u
pertama oleh Gubernur Kaltim
untuk pembangunan rel kereta
api sepanjang 91 Km untuk
menurunkan batubara.
Perlu diketahui bahwa
Blackspace adalah perusahaan
swasta yang menjadi investor asal
Rusia yang membangun kereta
api di jalur utara (Maloy hingga ke
Tabang). Dimana Blackspace
adalah perusahaan yang bergerak
di bidang batubara, nikel,
mangan, serta perkeretaapian.
Terkait tentang Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun
2016, untuk penyusunan KLHS
Zairin menyinggung perihal
Amdal Maloy untuk CPO yang
belum keluar. "Kemarin sudah
terakhir kita persentasikan

namun sampai saat ini belum keluar.
Namun mengantisipasi agar uang
tidak kembali maka secara simultan
kita bangun pelabuhan dengan
sekaligus menyelesaikan amdalnya
agar tidak terjadi perpanjangan
waktu", jelas Zairin.
Terutama bahwa Pemkab Kutai
Timur akan melakukan penataan
kembali Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) Kawasan Maloy dan sekitarnya
dengan posisi dari 5.000 ha menjadi
10.000 ha. Hal ini akan membantu
beberapa kawasan sawit dan batubara
yang ada disekitarnya, serta kawasan
industri lainnya yang terkait dengan
Maloy.
Zairin juga menghimbau agar
segera dibuatkan kajian ekonomi
bisnis KEK Maloy untuk diberikan
kepada investor agar mereka lebih
yakin dan merasa aman berinvestasi.
Sementara Fatma Juwita dari
Kementerian LHK mencoba
memberikan arahan terkait KLHS yang
diatur dalam PP No. 46 tahun 2016,
dimana pada pasal 5 disebutkan
bahwa dalam pembuatan KLHS
terdapat proses penyelenggaraan,
akuntabilitas dan validasi.
Fatma menyebutkan bahwa

proses validasi untuk KRP
tingkat nasional dan provinsi
dilakukan di Kementerian
LHK sedangkan KRP untuk
tingkat kabupaten/kota ada
pada gubernur (dalam hal ini
instansi yang bergerak di
bidang lingkungan hidup).
Adapun syarat untuk
validasi adalah KRP draft nol
dan draft final (untuk
mengetahui bagian mana
yang diperbaiki), kemudian
dokumen KLHS dan yang
terakhir standar kompetensi
penyusunan KLHS.
Dalam hal ini, expert dari
GGGI Ir. Chay Asdak,M.Sc.,
P h . D
m e m a n d u
berlangsungnya acara
dimana pada sesi pertama
a ka n d i g u n a ka n u n t u k
penajaman pelingkupan,
refreshing metodologi dan
perspektif yang dilakukan
GGGI. Serta diskusi kelompok
pada sesi kedua.
"KLHS yang difasilitasi
oleh GGGI barangkali
berbeda dengan KLHS
ditempat lain karena juga
menekankan pada
inklusifitas terkait isu-isu
sosial, analisis spasial dan
terutama penekanan pada
green economy (ekonomi
hijau)", jelas Chay.
Intinya adalah
penyusunan KLHS Maloy
dilakukan sebaik-baiknya
agar nantinya dapat
dipertang gungjawabkan
artinya bahwa tidak ada
regulasi yang dilanggar
sehingga investor merasa
tenang. (dy)
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Berlin Friniko Sihaloho, SE
Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha,
Pariwisata dan Budaya Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Rapat persiapan workshop revisi Reancana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK)

Persiapan Workshop
Revisi RAD-GRK Provinsi Kaltim
“KETIKA berbicara RAD-GRK yang
menjadi dasar adalah Pepres No. 2
tahun 2015 tentang RPJMN.
Karena RAN GRK direvisi mau tidak
mau RAD-GRK provinsi juga harus
direvisi", papar Kepala Sub Bidang
Pengembangan Dunia Usaha,
Pariwisata dan Budaya Bappeda
Provinsi Kalimantan Timur Berlin
F r i n i ko S i h a l o h o , S E s a a t
memimpin rapat persiapan
workshop revisi Reancana Aksi
Daerah Gas Rumah Kaca (RAD
GRK) di Ruang Propeda Lantai 2
Kantor Bappeda Provinsi Kaltim.
Rapat dihadiri oleh tim Pokja
RAD-GRK yang terdiri dari Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral, Dinas
Perkebunan, Dinas Perhubungan,
Dinas Pangan, Tanaman Pangan
dan Hortikultura, GIZ, TNC, serta
Bappeda Provinsi Kaltim.
10

Revisi RAD-GRK menurut Berlin
harus mengacu pada isu – isu strategis
sehingga dapat menetapkan target
penurunan emisi gas rumah kaca.
Permasalahan yang sering ditemui
terutama di kabupaten/kota yakni
ketersediaan data yang masih minim, hal
ini menjadi kendala ke depan dalam
penentuan isu strategis dan target
intensitas emisi yang harus diturunkan.
Maka dalam pertemuan kali ini
akan dihimpun segala informasi dalam
rangka menyusun langkah terkait revisi
RAD-GRK Provinsi Kaltim. Menurut
L e n ny d a r i G I Z s a at i n i s et i a p
kabupaten/kota belum memiliki
dokumen RAD-GRK, sementara
Indonesia sendiri telah memiliki target
penurunan emisi gas rumah kaca hingga
tahun 2030 sebesar 29 % upaya sendiri
dan 41 % dengan bantuan dari luar.
Sementara Perpres No. 61/2011 tentang
RAN-GRK sedang direvisi dimana sudah
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dalam tahapan draft dan saat ini
sedang dikaji oleh tenaga ahli
medikal hukum. Dimana dalam
lampirannya sudah terdapat
target-target sektor dan aksi
secara general serta target
implementasi di provinsi.
Dalam RAD-GRK Provinsi
dimuat emisi per kabupaten.
Dimana baseline Kaltim
merupakan agregat dari
kabupaten/kotanya. Sehingga
untuk merevisi RAD-GRK selain
dalam rangka pemutahiran data
juga sekaligus memformulasikan
aksi mitigasi.
Ke depannya perlu dilakukan
inventarisasi data dan
perhitungan pada masing-masing
sektor (energi, limbah, industri,
dan lahan) dimana draft 0 untuk
seluruh sektor juga akan
diperhitungkan lebih lanjut. (dy)

Odah Bappeda

Kunjungan Kerja DPRD
Kabupaten Mahakam Ulu
Samarinda, (31/1/2017).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau
DPRD Kabupaten Mahakam Ulu
b e r k u n j u n g ke k a n t o r B a d a n
Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur dan
disambut langsung oleh Kepala
Bappeda Provinsi Kaltim Dr. Ir. H. Zairin
Zain, M.Si beserta dengan sekretaris
Bappeda Provinsi Kaltim Drs. H. Sufian
Agus, M.Si, Kepala Bidang Prasarana
Wilayah Yusliando, ST, Kepala Bidang
Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Daerah Drs. H. Taufik
Hermawan, serta beberapa Kepala Sub
bidang dan staf Bappeda Provinsi
Kaltim.
Rombongan DPRD Kabupaten
Mahakam Ulu dipimpin langsung oleh
Ketua DPRD Kabupaten Mahulu yakni
Novita Bulan, SE., MBA bersama
dengan komisi III DPRD Kabupaten
Mahulu. Bertempat di Ruang Rapat
Renja, pertemuan ini membahas dana

b a n t u a n ke u a n g a n y a n g
diberikan untuk Kabupaten
Mahulu pada tahun 2017.
Kepala Bappeda Provinsi
Kaltim menyambut baik maksud
ke d a t a n g a n K e t u a D P R D
Kabupaten Mahulu dan
ro m b o n ga n s e b a ga i m a n a
dengan maksud berkonsultasi
atas bankeu yang diterima
Mahulu sebesar Rp 8 Miliar.
Dalam kondisi keuangan yang
terbatas, Zairin berpesan untuk
mengutamakan program
prioritas Kabupaten Mahulu.
Ketua DPRD Kabupaten
Mahakam Ulu Novita Bulan, SE.,
MBA menyampaikan maksud
kedatangannya ke Bappeda
Provinsi Kaltim adalah untuk
meminta arahan dalam
mengahadapi situasi keuangan
yang sulit ini agar pembangunan
di Kabupaten Mahakam Ulu

Kunjungan kerja Komisi III DPRD Mahulu ke Kantor Bappeda
Provinsi Kaltim disambut langsung oleh Kepala Bappeda
Provinsi Kaltim Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si

tetap berjalan dengan dana yang
terbatas.
Pada kesempatan tersebut,
Novita juga bermaksud meminta
bantuan Bappeda Provinsi Kaltim
u nt u k m e n d a h u l u ka n fa s i l i ta s
infrastruktur yang sifatnya penting dan
menjadi kebutuhan orang banyak agar
menjadi prioritas terutama demi
menghadirkan pusat – pusat
pertumbuhan ekonomi agar peluang
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat semakin beragam.
Kabupaten Mahakam Ulu
merupakan kabupaten termuda di
Provinsi Kaltim. Mahakam Ulu
merupakan hasil pemekaran dari
Kabupaten Kutai Barat yang disahkan
dalam sidang paripurna DPR RI pada
tanggal 14 Desember 2012. Meskipun
tergolong baru, Kabupaten Mahakam
Ulu mampu menyabet tiga gelar
penghargaan tingkat provinsi Kaltim
antara lain Panji terbaik bidang
Pelayanan Publik Daerah Pedalaman
dan Terpencil, terbaik III Apresiasi
Bunda PAUD, serta Anugerah Pesona
Kaltim 2016 bidang Seni Budaya. (dy)
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Rapat rutin seluruh sekretaris SKPD lingkup ekonomi Provinsi Kalimantan Timur

Rapat Rutin Sekretaris SKPD
Lingkup Ekonomi Prov. Kaltim
Samarinda, (27/1/2017).
APAT rutin seluruh sekretaris
SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah) lingkup
ekonomi Provinsi Kalimantan Timur
digelar pada Jum'at (27/1) lalu.
Bertempat di Ruang Rapat Propeda
Lantai 2 Kantor Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda)
Provinsi Kaltim.
Rapat rutin seluruh sekretaris
SKPD lingkup ekonomi ini dihadiri
oleh sekretaris dari Badan
Pendapatan Daerah, Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan,
Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan
dan Perikanan, Dinas Energi dan

R

12

S u m b e r d a y a M i n e ra l , D i n a s
Penanaman Modal dan Pelayanan
Te r p a d u S a t u P i n t u , D i n a s
Pe r i n d u s t r i a n , Pe rd a ga n ga n ,
Koperasi dan UKM serta Dinas
Pariwisata Provinsi Kaltim. Dimana
rapat dipimpin oleh Kepala Bidang
Ekonomi Bappeda Provinsi Kaltim
Saur Parsaoran T, S.Pi., MEMD.
Adapun agenda yang dibahas
dalam rapat rutin ini antaralain
pergeseran anggaran yang diusulkan
pada RKA (Rencana Kerja dan
Anggaran) tahun 2017.
Kemudian dilanjutkan dengan
tanggapan terhadap evaluasi
Kementerian Dalam Negeri terkait
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anggaran yang telah disampaikan
yang perlu untuk ditindaklanjuti.
Selanjutnya diskusi tentang
menghadapi pembiayaan tahun
2018 berdasarkan hasil evaluasi
beberapa tahun belakang serta
inovasi dalam melaksanakan dan
mencapai program dan target
namun dengan sumber dana selain
dari APBD (Anggaran, Pendapatan
dan Belanja Daerah).
Rapat rutin selanjutnya akan
tetap diselenggarakan di Bappeda
Provinsi Kaltim pada waktu yang
akan ditentukan kemudian.
(**/dy)

Odah Bappeda

Sambutan Gubernur Kaltim
Prof.Dr.H.Awang Faroek Ishak pada HUT Kaltim yang ke 60

HUT Kaltim ke 60,
Wujudkan Kaltim Sejahtera
Samarinda, Senin 9/1/2017.
ELAKSANAAN Malam
Resepsi Perayaan Hari Ulang
Tahun (HUT) ke 60 Provinsi
Kalimantan Timur di Convention Hall
Samarinda berlangsung sangat
sederhana dan meriah, dihadiri
seluruh pejabat eselon, IV, III, II, I
beserta staf lingkup Pemerintah
P r o v i n s i K a l i m a n t a n T i m u r,
LSM/NGO, tokoh masyarakat, tokoh
agama dan organisasi masyarakat.
Sedangkan dari Bappeda Provinsi
Kalimantan Timur dihadiri oleh
Kepala Bappeda Provinsi Kaltim,
Dr.Ir.H. Zairin Zain, M.Si, Sekretaris
Bappeda Kaltim, Drs. H. Sufian Agus,
M.Si dan seluruh Kabid, Kasubbag
dan Kasubbid serta staf lingkup
Bappeda Provinsi Kaltim.

P

Dalam sambutannya Gubernur
Kalimantan Timur, Prof.Dr.H.Awang
Faroek Ishak menyampaikan bahwa
program prioritas pembangunan
Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur harus mampu
mensejahterakan masyarakat
Kalimantan Timur pada khususnya
dan bangsa Indonesia pada
umumnya.
Lebih lanjut Gubernur Kaltim
menyampaikan pesan kepada
seluruh pejabat lingkup Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur beserta
jajaranya pada masing-masing SKPD
seluruh program pembangunan
Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur lebih mengutamakan kepada
kepentingan rakyak Kalimantan
Timur yang dapat mensejahterakan

masyarakat Kaltim.
Sementara pada saat apel
Peringatan HUT Provinsi Kaltim yang
ke 60 dengan inspektur Upacara
Gubernur Kalimantan Timur, Prof. Dr.
H. Awang Faorek Ishak dihadiri
seluruh Bupati/Wali Kota seluruh
Kaltim secara langsung kecuali
Bupati Paser, Bupati Kukar, dan Wali
Kota Samarinda yang tidak hadir
namun dihadiri wakilnya dan Paser
diwakili Sekdanya.Selain itu, hadir
pula Pangdan VI/Mulawarman
Mayjen TNI Johny L Tobing, Kapolda
Kaltim Irjen Pol Safaruddin, dan
Kajati Kaltim Abdoel Kadiroen serta
Ketua DPRD Katlim H Syahrun dan
beberapa anggota lainnya.
Dalam sambutannya Gubernur
Kalimantan Timur menyatakan
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bahwa dalam memperingati HUT ke60 Provinsi Kalimantan Timur
merupakan momentum yang sangat
penting untuk melakukan introspeksi
diri tentang rencana pembangunan
ke depan yang lebih baik dan maju.
Mengutip dari beberapa sumber
informasi Gubernur Kaltim
mengatakan bahwa “Tantangan yang
kita hadapi dalam membangun dari
segala sisi, mengingat baik krisis
finacial, global, dan regional serta
pertumbuhan ekonomi nasional
sampai akhir 2016 berlalu belum
sepenuhnya membaik,”.
Lebih lanjut disampaikan,
pengurangan anggaran dari Pusat
(Pemerintah) juga berdampak
langsung terhadap perekonomian.
Meski sempat membaik pada
triwulan ketiga, dengan mengalami
peningkatan sebesar 0,03 persen,
namun pada akhirnya perekonomian
Kaltim mengalami kontraksi sebesar
0,12 persen.
G u b e r n u r K a l t i m
menyampaikan panji-panji
14

Kepala Bappeda Provinsi Kaltim, Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si,
Sekretaris Bappeda Kaltim, Drs. Sufian Agus, M.Si

keberhasilah kepada
B u p at i/ Wa l i ko ta s e Ka l t i m
diantaranya Kota Samarinda berhasil
m e ra i h 6 p a n j i ke b e r j a s i l a n
p e m b a n g u n a n . D a r i 6 Pa n j i
Keberhasilan Pembangunan yang
diraih Samarinda tahun ini, ada 1
yang dianggap cukup signifikan, yaitu
Panji Keberhasilan Pembangunan di
Bidang Pemerintahan yang baik.
Sementara Kabupaten Kutai Timur
berhasil meraih panji keberhasilan
pembangunan bidang perkebunan.
Perlu diketahui Kabupaten Kutai
Timur memiliki areal Perkebunan
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Sawit seluas 480 ribuan hektar.
Sekitar 80 ribuan merupakan
perkebunan plasma, sekitar 22 ribu
perkebunan rakyat.
Sedangkan Kota Balikpapan
berhasil meraih 17 Panji
Keberhasilan dan satu-satu
Kabupaten/Kota se Kalimantan
Timur yang berhasil meraih Panji
Keberhasilan terbanyak. Sementara
sisanya 50 panji-panji keberhasilan
yang “diperebutkan” oleh 10
kabupaten/kota di Kaltim.
(Sukandar, S.Sos/Humas Bappeda Provinsi
Kalimantan Timur).

S w a r a Ba p p e d a

Senam Sehat Bappeda
Provinsi Kaltim

B

ADAN Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
menyelenggarakan kegiatan senam
sehat yang diselenggarakan setiap
hari Jum'at tepat setelah apel pagi
dan iikuti oleh seluruh
karyawan/karyawati dan Dharma
Wanita Bappeda Provinsi Kaltim.
Menurut Sekretaris Bappeda
Provinsi Kaltim Drs. H. Sufian Agus,
M.Si, pelaksanaan senam ini akan
menjadi kegiatan rutin setiap
minggu dan akan diselingi dengan
jalan santai dalam satu bulan sekali.
Hal ini selain untuk mempererat
s i l a t u r a h m i
a n t a r
karyawan/karyawati Bappeda
Provinsi Kaltim, juga dalam rangka
menjaga kesehatan dan refreshing di
sela-sela aktivitas rutin para pegawai
PNS dan non PNS Bappeda Provinsi
Kaltim. Karena dengan tubuh yang
sehat setiap orang dapat melakukan
segala aktivitas dengan baik,
sehingga penting sekali untuk
menjaga daya tahan tubuh tetap

Seluruh Karyawan/Karyawati
dan Dharma Wanita Bappeda
Provinsi Kaltim mengikuti
kegiatan senam sehat setiap hari jum’at

sehat dan bugar guna menunjang
kualitas kerja seseorang. Sebagaimana
disebutkan dalam sebuah adagium
"Mensana Incorpore Sano" yang
berarti di dalam tubuh yang kuat
terdapat jiwa yang kuat.
Tahun sebelumnya, agenda
senam sehat ini pernah diwacanakan
namun belum dapat direalisasikan
karena kendala teknis. Maka,
mengawali tahun 2017 ini kegiatan
senam sehat terselenggara karena
dipandang akan membawa dampak
positif terutama dalam hal kesehatan.
Senam sehat Bappeda Provinsi
Kaltim dipimpin oleh instruktur yang
berpengalaman, dimana dalam senam
sehat ini dirangkai menjadi beberapa
bagian, dimulai dari Senam Kesegaran
Jasmani, dilanjutkan Senam Aerobik,
Zumba, dan terakhir pendinginan.
Kegiatan ini sangat tepat jika
mengingat begitu banyak manfaat dari
olahraga ini, antaralain meningkatkan
fungsi jantung, memperkuat kerja
paru-paru, menurunkan kolesterol
jahat dalam tubuh, meningkatkan
stamina dan daya tahan tubuh. Selain
untuk kesehatan, senam dianggap
sebagai rekreasi, relaksasi atau
menenangkan pikiran. (dy)
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Temu Triwulanan I 2017 Bappenas – Bappeda Provinsi seluruh Indonesia

Upaya Peningkatan Investasi
Guna Mendukung Pembangunan di Daerah
“ P E M E R I N TA H d a e r a h p e r l u
menggenjot investasi di daerah yang
mendukung pembangunan dan dapat
meningkatkan pertumbuhan
ekonomi", jelas Menteri PPN/Kepala
Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro
dalam arahannya saat membuka acara
Temu Triwulanan I 2017 Bappenas –
Bappeda Provinsi seluruh Indonesia di
Aula Gedung Widjojo Nitisastro
Bappenas Jakarta.
Turut hadir mewakili Bappeda
Provinsi Kalimantan Timur, Drs. H.
Taufik Hermawan Kepala Bidang
Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Daerah bersama
Yusliando, ST Kepala Bidang Prasarana
Wilayah.
Di tengah gejolak efek Trump dan
16

perlambatan ekonomi China,
ekonomi domestik hingga
triwulan III 2016 tercatat
masih tumbuh di atas lima
persen, didorong oleh
stabilnya konsumsi rumah
tangga, belanja konsumsi dan
investasi pemerintah.
Sementara dari sisi lapangan
usaha ekonomi nasional
didorong oleh sektor
konstruksi, informasi &
komunikasi, perdangangan
dan jasa keuangan. Ditambah
lagi inflasi relatif stabil dan
d e f i s i t n e ra c a b e r j a l a n
menurun seiring dengan
cadangan devisa yang
meningkat. Meskipun
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demikian, kondisi ekonomi nasional
diprediksi masih melambat hingga
2018 membuat pemerintah perlu
bergerak cepat mengantisipasi hal ini,
sehingga perencanaan pembangunan
yang matang dan tepat sangat
dibutuhkan untuk terus menggerakkan
ro d a p e re ko n o m i a n . B a m b a n g
mengungkapkan agar ekonomi tidak
hanya bergantung pada komoditas,
namun bagaimana caranya agar
perencanaan ke depan lebih fokus
pada sektor pengolahan, pertanian
d a n p e rd a ga n ga n a ta u u s a h a
meningkatkan nilai tambah untuk
mendongkrak pertumbuhan ekonomi
nasional.
Mengutip rilis Bappenas,
Bambang mengutarakan "Kondisi

S w a r a Ba p p e d a

ekonomi dunia memaksa kita berpikir
beda, untuk lebih kreat,if dan inovatif
dalam mengembangkan ekonomi
daerah.
Perekonomian 2018 adalah
tentang investasi. Pemerintah pusat
dan daerah secara bersama-sama
perlu menggenjot investasi baik dari
dalam maupun luar negeri atau asing.
Kita butuh capital inflow yang bagus
untuk menaikkan rupiah. Dampak
investasi asing (pengaruhnya) besar
terhadap Indonesia untuk
meningkatkan pertumbuhan
ekonomi" tuturnya. Maka dari itu,
perlu kiranya membangun iklim
investasi yang baik karena hal ini
tentunya akan memberikan dampak
positif bagi pengembangan sektorsektor industri.
Daera-daerah di Indonesia jelas
akan merasakan pula imbas dari
perlambatan ekonomi dunia dan
pelemahan rupiah ke depan, maka
pemerintah daerah harus sensitif
dalam mengenali dan
mengembangkan sektor-sektor apa
saja yang dapat menarik minat
investor. Sebagaimana pada tahun
2016 ini, realisasi investasi

diperkirakan akan mencapai
Rp 600 triliun, meningkat dan
mulai beralih dari sektor
primer ke sektor sekunder.
Berdasarkan asumsi
makro ekonomi 2018,
pertumbuhan ditargetkan
sebesar 6,1 persen, dengan
tingkat inflasi rata-rata
sebesar 3,5 persen dengan
catatan terjadi perbaikan
pertumbuhan ekonomi dunia
dan volume perdagangan
dunia.
Dengan target
pertumbuhan tersebut, lima
sektor utama yang diharapkan
menjadi penghela
pertumbuhan ekonomi adalah
industri pengolahan
(terutama non migas),
pertanian, perdagangan,
konstruksi dan informasi &
komunikasi. Sedangkan dua
sektor prioritas yang akan
ditingkatkan peranannya
adalah pariwisata dan jasa
keuangan.
Sebelum mengakhiri
arahannya, Bambang

menyebutkan beberapa upaya yang
diperlukan untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi antara lain,
menjaga pertumbuhan ekonomi
rumah tangga, meneningkatkan
belanja karen mampu meningkatkan
perdagangan ritel yang memicu
pertumbuhan ekonomi, menjaga
angka inflasi untuk menjaga daya deli
masyarakat, serta mengatasi gejolak
harga pangan dengan memastikan
kestabilan penyediaan supply pangan
karena supply pangan yang rendah
akan menyebabkan peningkatan harga
pangan, peningkatan investasi
terutama diarahkan untuk
menghapuskan hambatan
berkembangnya swasta di lima sektor
utama dan dua sektor prioritas serta
reformasi struktural yang di dalamnya
mencakup perbaiakn kualitas sumber
daya manusia dan peningkatan
produktivitas sektor pertanian juga
kinerja industri pengolahan.
Perlu diingat bahwa keseluruhan
upaya ini hanya akan berjalan baik
dengan kerjasama yang solid antara
pemerintah pusat, pemerintah daerah
dan seluruh lapisan masyarakat. (dy)

Buletin Bappeda Prov. Kaltim // Edisi : Januari 2017

17

S w a r a B a p p ed a

JOB FIT EVALUATION CALON PEJABAT PENGAWAS PEMPROV KALTIM

"BERFIKIR MAKRO DAN MELEK IT”

Sumber Foto : korpri.kaltimprov.go.id

DR. Ir. H. Rusmadi, MS membuka Job Fit Evaluation di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur

T

AK kurang dari 846 Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di
l i n g ku n ga n Pe m e r i n ta h
Provinsi Kalimantan Timur mengikuti
Job Fit Evaluation yang dilaksanakan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Kaltim untuk mengisi Jabatan
Pejabat Pengawas (Eselon IV) pada
Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
bertempat di Gedung Badan
Pembangunan SDM Provinsi Kaltim.
Sebanyak 25 staf dan kepala sub
bidang /sub bagian Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kaltim juga turut mengikuti
Job Fit Evaluation ini.
Jabatan pejabat pengawas
memiliki kedudukan strategis dan
merupakan ujung tombak penentu
18

keberhasilan pembangunan daerah.
Sebagaimana dikemukakan oleh
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim DR.
Ir. H. Rusmadi, MS Job Fit Evaluation
ini merupakan instrumen dalam
menyeleksi calon pejabat pengawas
dengan formasi yang tersedia hanya
sebesar 762. Sebagaimana
termaktub dalam PP No. 18 tahun
2016 pasal 98 ayat 2 yang berbunyi
"Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki jabatan pimpinan tinggi,
jabatan administrator, dan jabatan
pengawas pada Perangkat Daerah
wajib memenuhi persyaratan
kompetensi (teknis, manajerial dan
sosial kultural)".
Artinya Job Fit ini dipandang
strategis untuk memastikan bahwa
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seorang pejabat pengawas harus
profesional, kuat dan ammanah.
"Kita sebagai Aparatur Sipil Negara
(ASN) apalagi diberikan amanah
sebagai pejabat, wajib bagi kita
mengikuti denyut nadi
perkembangan sosial, budaya,
ekonomi masyarakat karena apabila
kita tidak melakukan hal itu
jangankan berbicara sepuluh atau
lima tahun yang akan datang,
sekarang saja kita pasti terus
menerus terlambat untuk
m e l a k u ka n a n t i s i p a s i d a l a m
menjawab persoalan-persoalan yang
terjadi di masyarakat. Dibutuhkan
A p a ra t u r S i p i l N e ga ra y a n g
profesional, cepat dan peduli bukan
hanya sekedar turun ke kantor tapi

S w a r a Ba p p e d a

Peserta Job Fit Evaluation Bappeda Provinsi Kaltim

juga berfikir bagaimana dapat hadir
dan ikut ambil bagian dalam
kontribusi terhadap kemajuan Kaltim
ke depan", tutur Rusmadi.
Pejabat eselon IV menurut
Rusmadi sudah harus berfikir makro,
memiliki kemampuan teknis dan
kapasitas sehingga pejabat eselon III
tugasnya semakin ringan. "Menjadi
tutuntutan bagi kita semua untuk
meningkatkan kualitas diri,
kapasitas, kepekaan dan kepedulian
terhadap denyut nadi
perkembangan Kaltim", ujarnya.
Disamping itu Rusmadi
menambahkan bahwa pejabat
pengawas harus mampu

menggunakan Ilmu Teknologi (IT)
khususnya media sosial yang
semakin berkembang sehingga
memiliki pengaruh yang kuat dalam
membangun informasi yang baik
kepada masyarakat, maka
tuntutannya kepada seluruh calon
pejabat eselon IV melalui seleksi job
fit evaluation ini dipastikan tidak ada
lagi pejabat eselon IV yang tidak
melek IT karena ini sudah menjadi
keharusan.
Selama satu hari job fit
evaluation akan terbagi dalam dua
sesi, dimana sesi pertama para
peserta akan diminta menulis
makalah menggunakan laptop

masing-masing dengan durasi 120
menit (2 jam). Kemudian pada sesi
kedua adalah presentasi makalah
yang akan dilakukan dihadapan
fasilitator.
Menurut Kepala BKD Provinsi
Kaltim Dra. H. Ardiningsih, M.Si,
output dari kegiatan ini adalah
gambaran kompetensi teknis calon
pejabat pengawas yang dapat
digunakan sebagai bahan
pertimbangan dan ketepatan akan
jabatan yang sesuai sehingga tim
kerja Provinsi Kaltim akan semakin
solid dan bersinergi dalam
melakukan akselerasi berbagai
program prioritas Kaltim. (dy)
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K A LT I M

PECAHKAN REKOR MURI

Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Timur ke-60 tahun

D

ALAM rangka
memeriahkan Hari
Ulang Tahun Provinsi
Kalimantan Timur ke-60 tahun,
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi
Kaltim turut berpartisipasi dalam
pemecahan rekor MURI
(Museum Rekor Indonesia) untuk
pergelaran tari jepen massal yang
diikuti oleh 4.160 orang peserta.
Pu n cak p erayaan HUT
Provinsi Kaltim ini
diselenggarakan di Stadion
Madya Sempaja, sebelumnya
dilaksanakan upacara peringatan
20

HUT Kaltim ke-60 dilanjutkan dengan
penyerahan panji – panji keberhasilan
kepada pemerintah kabupaten/kota seKaltim, launching e-Samsat dan i-Kaltim,
tampilan Dharma Wanita Provinsi Kaltim
membawakan tarian Gemu Fa Mi Re
yang diikuti 600 orang ibu-ibu PKK, serta
pencatatan rekor MURI Tari Jepen
dengan peserta terbanyak sebanyak
4.160 orang yang diikuti oleh seluruh
peserta upacara, undangan (termasuk
Dharma Wanita Bappeda Provinsi
Kaltim) bahkan Sri Sultah Hamengku
Buwono X dan istri yang hadir turut
berpartisipasi.
Hadir dalam rangkaian acara
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Sumber photo : Banjarmasin post

Gubernur Kaltim, Wakil
Gubernur Kaltim HM Mukmin
Faisyal HP, Sri Sultan HB X dan
istri, Sekprov Kaltim Dr. Ir. H
Rusmadi, MS, Ketua DPRD Kaltim
Syahrun, Pangdam VI
Mulawarman Mayjen TNI Johny L
Tobing, Kapolda Kaltim Irjen Pol
Safaruddin dan Danrem 091 ASN
Brigjen TNI Makmur Umar, Kajati
Kaltim Abdoel Kadiroen dan
sejumlah walikota/wawali dan
bupati/wabup dan Sekda seKaltim. Serta turut hadir mantan
Gubernur Kaltim Suwarna AF,
mantan Wakil Gubernur Kaltim
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Suharsono dan Farid Wadjdy.
Dikutip dari humas Pemprov
Ka l t i m , d a l a m s a m b u t a n nya
Gubernur Kaltim Dr. H. Awang Faroek
Ishak berharap agar
penyelenggaraan pemerintaha dan
pembangunan Kaltim ke depan
harus semakin maju. Untuk itu, maka
perlu kerja nyata semua pihak,
terutama jajaran Pemprov Kaltim,
sebagaimana tema HUT Kaltim ke-60
yakni "Wujudkan Kerja Nyata untuk
Kaltim Sejahtera".Awang juga
mengajak agar semua komponen

daerah ini untuk kerja, kerja dan
kerja, terutama seluruh pegawai di
lingkungan Pemprov Kaltim dan
pemerintah kabupaten/kota.
Te r u ta m a d a l a m ko n d i s i
ekonomi yang sedang mengalami
perlambatan, jika semua rakyat
bekerja maka kesejahteraan dapat
terwujud. Dimana kesejahteraan
rakyat menjadi tanggung jawab
semua pihak. Meski demikian, walau
pertumbuhan ekonomi secara
umum mengalami perlambatan
tetapi daya saing Kaltim masih

berada di deret ketiga setelah DKI
Jakarta dan Jawa Timur. Bahkan
sektor agroindustri di Kaltim
memberikan peluang besar bagi
siapa saja yang akan berinvestasi.
Diyakini, pertumbuhan ekonomi
Kaltim akan semakin baik jika semua
pihak mau bekerja dan fokus untuk
bekerja.
“Kita harus optimistis
pertumbuhan ekonomi Kaltim
semakin baik. Tahun ini diyakini akan
mengalami perbaikan," yakin
Gubernur. (dy)

Peserta Tari Jepen Massal Dharma Wanita Bappeda Provinsi Kaltim
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Samarinda, Senin 23/1/2017.
Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur melalui
Perangkat Daerah Bappeda
Provinsi Kalimantan Timur
dibawah kepemimpinan Dr.Ir.H.
Zairin Zain, M.Si terus berupaya
dalam pengendalian banjir Kota
Samarinda bekerjasama dengan
berkoordinasi dengan semua
pihak baik lingkup Perangkat
Daeran lingkup Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur dan
pihak Pemerintah Kota
Samarinda.
Hal ini terungkat pada rapat
koordinasi percepatan
p e n g e n d a l i a n b a n j i r Ko ta
Samarinda pada hari Senin,
23/1/2017 di ruang rapat Wakil
Walikota Samarinda dan dihadiri
oleh Walikota Samarinda, H.
Syarie Jaang.
Berdasarkan hasil rapat
t e rs e b u t t e l a h t e r u n g ka p
berbagai permasalahan maupun

Sumber Foto : kliksamarinda.com

Banjir di bawah jembatan Fly Over Samarinda

Koordinasi Pengendalian
Banjir Kota Samarinda

Pertemuan antara Bappeda Provinsi Kaltim dengan Pemerintah Kota Samarinda untuk percepatan pengendalian Banjir di Kota Samarinda
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solusi serta apa yang telah dilakukan
baik oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur maupun
Pemerintah Kota Samarinda melalui
kinerja masing-masing Perangkat
Daerah. Adapun catatan dalam rapat
tersebut antara lain :
Pemerintah Kota Samarinda melalui
Walikota Samarinda
? Pesatnya pembangunan Kota
Samarinda membuat
pemerintah serta seluruh

?

?

stakeholder harus lebih concern
terhadap dampak pembangunan
terhadap lingkungan;
Konsep penanganan jangka
pendek adalah mereduksi banjir
terutama pada lokasi-lokasi vital.
Pelaksanaan diharapkan dapat
d i ra s a d a m p a k ny a , m i s a l
berkurangnya titik banjir,
penurunan tinggi genangan &
lama genangan;
Seluruh pejabat di lingkungan
Pemerintah Kota diharapkan

?

?

?

memberi dukungan penuh
dalam pelaksnaan kegiatan
pengendalian banjir baik yang
dilakukan oleh Pemprov maupun
Kementerian PU (BWSK III);
Terkait kegiatan normalisasi &
perkuatan tebing Sungai oleh
BWS di Sungai Karang Mumus
(Jembatan Ruhui Rahayu –
Unmul) terutama pada sisi
rumah walikota, sudah dapat
dilaksanakan;

Lahan taman bermain untuk
pembangunan Jembatan
Mahakam IV sudah dapat
digunakan. Jika masih terdapat
oknum yang menghambat,
diharapkan Satpol PP segera
bertindak;
Seluruh aktivitas di Sungai
Karang Mumus belakang pasar
segiri agar ditertibkan.
Pemerintah Provinsi Kaltim
melalui Bappeda Provinsi
Kalimantan Timur

?

?

?

?

?

Pemerintah Provinsi bersama
BWS telah melakukan survei
lapangan pada sub sistem Jl.
Antasari & DI Panjaitan. Rencana
penanganan banjir jangka
pendek akan diaksanakan pada
kedua titik tersebut;
Dukungan utama yang
diharapkan dari Pemerintah Kota
Samarinda adalah terkait lahan,
penanganan masalah sosial,
serta pengamanan saat

pekerjaan berlangsung
Bappeda Prov. Kaltim beserta
SKPD terkait siap untuk masuk &
b e r ko n t r i b u s i d a l a m t i m
p e n ge n d a l i a n b a n j i r Ko ta
Samarinda
Penanganan banjir di wilayah
Wad u k Ben an gan d ap at
dilakukan jika seluruh
permasalahan sudah clear
Dibutuhkan surat dari
Pemerintah Kota Samarinda
yang menyatakan bahwa lahan

Buletin Bappeda Prov. Kaltim // Edisi : Januari 2017

23

S w a r a B a p p ed a

Sumber Foto : fmpsamarinda .or

.id

?

?

?

?

sudah bebas/clear siap
digunakan untuk kegiatan
pengendalian banjir. Baik untuk
lahan disposal maupun lahan
yang akan digunakan untuk
pekerjaan konstruksi
Terkait normalisasi Sungai
Karang Mumus di Jembatan
Ruhui Rahayu – Unmul, jika
kedua sisi sudah bebas, BWS
m e n a wa r ka n p e l a k s a n a a n
pekerjaan dilakukan melalui MYC
Untuk penanganan normalisasi
Sungai Karang Asam Kecil, butuh
lahan untuk disposal area
Dibutuhkan dukungan
Pemerintah Kota untuk segera
merelokasi rumah di Sungai
Karang Asam Kecil agar kegiatan
normalisasi sungai dapat segera
dilaksanakan
Bendali Ardans saat ini belum
berfungsi secara optimal. Masih
terdapat 11 Ha lahan belum
bebas
24

Sumber Foto : blogspot

Jl. Pemuda IV

Jl. D.I. Panjaitan

Banjir di simpang Jl. Suryanata –
Kadrie Oenind perlu ditinjau
kembali penyebabnya karena
berbeda penanganan dengan
keberadaan Bendali Ardans
? Pemerintah Provinsi telah
menutup izin-izin tambang di
dalam kota. Tambang yang masih
berioperasi adalah tambangtambang illegal.
Pemerintah Kota Samarinda melalui
Wakil Walikota Samarinda
? Hasil pelaksanaan pengendalian
banjir harus terukur
? Jika terdapat permasalahan
sosial dalam pelaksanaan
kegiatan, agar segera
berkomunikasi dengan Pemkot
Samarida. Pemkot siap untuk
membantu menangani
permasalahan tersebut di
lapangan
? Akan dibentuk tim pengendalian
banjir secara terpadu. Tim ini
bertugas memberi advis teknis
?
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?

?

?

terkait penanganan banjir serta
melakukan percepatan
p e l a k s a n a a n ke g i a t a n d i
lapangan
S a at i n i Pe m ko t s e d a n g
merencanakan pengosongan
sempadan Karang Mumus di
Jembatan Arif Rahman Hakim –
Lambung Mangkurat
Kendala dalam penyediaan
bangunan pengganti adalah
Pemerintah Daerah tidak boleh
memberikan hibah ke
m a sya ra kat . H a nya b o l e h
dilakukan pemberian sewa pakai
pada warga yang terkena
relokasi. Solusi lain yang sedang
diinisiasi adalah mengikuti
program rumah murah
Terkait 9 rumah di Benanga,
sudah dikirimkan surat sejak
Bulan Oktober 2016. Jika yang
bersangkutan tidak pindah,
maka satpol PP dapat turun ke
lapangan untuk melakukan

co id
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Jl. Dr. Soetomo

deopenminded.blogspot.co.id

d

ipanks.blogspot.co.i

Jl. P. Antasari

?

?

?

?

?

?

pembongkaran agar kegiatan
pengendalian banjir dapat
diaksanakan
Disposal area di Benanga sudah
dapat digunakan. Masyarakat
sudah bersedia.
Pemkot mengharapkan
optimalisasi keberadaan Bendali
HM Ardans untuk pengendalian
banjir di simpang Jalan Suryanata
- Antasari
Terdapat sedimen trap di Wahid
Hasyim yang berasal dari arah
batu cermin, untuk menjadi
perhatian
Pe n a n ga n a n b a n j i r h a r u s
dilakukan secara komprehensif
agar banjir tidak hanya
berpindah-pindah lokasinya
Terkait banjir di Voorfo, perlu
pendekatan baru agar hasilnya
lebih nyata
Untuk relokasi bangunan di Pasar
Ijabah, akan segera diidentifikasi
di lapangan, dikoordinir oleh

Asisten II Kota Samarinda
Dinas Permukiman Kota agar
mencermati kembali & mencari
solusi penyediaan
rumah/bangunan bagi warga
yang terkena relokasi
? Pemerintah Provinsi dipersilakan
berkoordinasi secara aktif
dengan OPD di lingkungan
Pemerintah Kota
Pemerintah Provinsi Kaltim melalui
Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kaltim
? Relokasi rumah akan dibantu
oleh CK Provinsi melalui program
Rumah Layak Huni. Rencana
dialokasikan 20 unit. Pemkot
agar dapat mempersiapkan
lahan;
? Bendali Ardans masih
memerlukan perluasan. Lahan
untuk perluasan saat ini belum
dibebaskan
? Dibutuhkan percepatan
pembongkaran rumah warga
terutama yang terdapat diatas
?

?

?

?

?

?

?

badan sungai, agar program
dapat dilaksanakan
Folder voorfo & Ruhui Rahayu
sudah diserahterimakan
penanganannya ke Pemkot
tahun 2013
Terkait pembangunan Jembatan
Mahakam IV perlu dilakukan
percepatan pemindahan taman
bermain agar kegiatan dapat
segera berjalan Balai Wilayah
Sungai III
BWS siap mendukung
pelaksanaan pengendlian banjir
Samarida
Penanganan harus diakukan
secara terpadu hulu – hiir agar
banjir dapat dituntaskan
Lelang untuk kegiatan
penurapan SKM di ruhui rahayu
telah dilakukan sejak Oktober
2016
Diperlukan surat dari Walikota
Samarinda yang menerangkan
bahwa lahan disepanjang SKM yg
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akan dikerjakan sudah bebas.
Surat ini digunakan untuk
kepentingan pekerjaan di
lapangan serta untuk usulan
APBN tahun selanjutnya
? Untuk kegiatan perkuatan
tanggul di Waduk Benanga, perlu
surat pernyataan tertulis bahwa
lahan sudah bebas & dapat
digunakan
? Saat ini belum akan dilakukan
pengerukan benangan, hanya
perkuatan tanggul
? Waduk benanga harus segera
dikeruk. Saat ini hanya 10% dari
kapasitasnya yang dapat
digunakan & kualitas airnya
sudah tidak baik. Selain terkait
pengendalian banjir, Benanga
juga dipersiapkan untuk
penyediaan air baku BSB;
? Tahun 2017, BWS melakukan
kajian tentang sempadan Sungai
Karang Mumus.
Badan Pengelola Keuangan & Aset
Daerah Prov. Kaltim
? Terkait penanganan masalah
sosial & pelaksanaan kegiatan di
lapangan, agar dibuat time
schedule ;
? Perlu dilakukan sosialisasi ke
warga yag terkena dampak. Pada
sosialisasi tersebut perlu dibuat
surat persetujuan yang
ditandatangani oleh warga
? Terkait permasalahan lahan di
areal genangan Benanga, Satpol
PP agam mencabut patok yang
dipasang oleh oknum.

26

B a g i a n Pe r ko ta a n S e ko t
Samarinda berpendapat bahwa
lahan perluasan Bendali Ardans
seluas 11 ha sudah disosialisasikan.
Prinsipnya warganya sudah setuju
untuk pembebasan lahan dengan
harga sesuai dengan UndangUndang.
Kepala Kantor Pertanahan Kota
Samarinda
? L a h a n d i a re a l ge n a n ga n
Benanga sudah dibebaskan
tahun 76 dan pemilik mendapat
santunan dari provinsi. Tidak
dapat lagi diberikan ganti rugi
apapun
? Lama proses pengadaan lahan
376 hari
Asisten II Kota Samarinda
berpendapat bahwa pelaksana
pekerjaan agar memberikan saran
lokasi disposal agar terjangkau
dengan kegiatan proyek.
Sementara pihak PDAM Kota
Samarinda berpendapat bahwa
pelaksana pekerjaan di depan alaya)
agar mengirimkan desain agar PDAM
dapat mengantisipasi terjadinya
gang guan layanan kepada
masyarakat.
Lurah Karang Asam berpendapat
bahwa lahan disposal untuk
normalisasi Sungai Karang Mumus
dapat menggunakan lahan Roda
Mas atau di TPA Pinang.
Kesimpulan rapat koodinasi
antara pihak Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur dan Pemerinta
Kota Samarinda dalam pengendalian
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banjir antara lain :
? Walikota Samarinda
m e n g i n s t r u k s i ka n ke p a d a
s e l u r u h a p a ra t u r Pe m ko t
Samarinda untuk membantu
pelaksanaan pekerjaan
pengendalian banjir;
? Pemerintah Kota siap membantu
pelaksanaan program
p e n ge n d a l i a n b a n j i r. J i ka
terdapat permasalahan di
lapangan, utamanya masalah
sosial, pelaksana agar dapat
segera berkomunikasi dengan
Pemkot Samarinda ;
? Terkait penanganan Banjir di
Benanga & Sungai Karang
Mumus (Jembatan Ruhui Rahayu
– Unmul), dibutuhkan surat dari
Pemerintah Kota Samarinda
yang menyatakan bahwa segala
permasalahan sudah tuntas, baik
untuk lahan disposal serta
permasalahan relokasi rumah
warga
? Diperlukan kepastian jadwal
percepatan penanganan
masalah lahan & sosial agar
pekerjaan di lapangan dapat
segera diaksanakan
? Akan segera dibentuk Tim
Pe n ge n d a l i a n B a n j i r Ko ta
Samarinda. Tim akan melakukan
pertemuan secara rutin terkait
percepatan pelaksanaan
kegiatan. Sekretariat di Bappeda
Kota Samarinda.
(Sukandar, S.Sos/Humas Bappeda
Provinsi Kaltim).

Kepala Bappeda Provinsi Kaltim

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

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

Pendidikan Terakhir
Tinggi Badan
Motto Hidup

B

:
:
:
:
:
:
:
:

Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si
Tenggarong, 14 Juli 1959
Jl. Kadrie Oening
Islam
Olahraga dan Membaca
Kutai
Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
- Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
Kalimantan Timur (2010-2016)
- Kepala Biro Humas Setdaprov Kaltim (2010)
: S3 Universitas Diponegoro
: 172 Cm
: Tidak ada waktu untuk tidak belajar

ADAN Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur membuka
lembar baru di tahun 2017 ini dengan
optimis. Sebagaimana diketahui Kepala Bappeda
Provinsi Kaltim Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si telah
mengemban amanah memimpin Bappeda sejak
tahun 2016 lalu menggantikan Dr. H. Rusmadi, MS
yang saat ini menjadi Sekretaris Daerah Provinsi
Kaltim.
Dalam kepemimpinannya, mantan Kepala
Dinas Perhubungan ini bukanlah orang baru di
Bappeda Provinsi Kaltim. Sebelumnya beliau
pernah mengemban tugas di Bappeda Provinsi
Kaltim sejak tahun 1986 hingga tahun 2010. Tidak
salah kiranya jika Zairin dianggap yang paling
kompeten untuk memimpin Bappeda Provinsi
Kaltim terutama dalam hal perencanaan.
Dengan didampingi isteri tercinta, Ir. Hj.
Hartami Purwaningsih, pria kelahiran Tenggarong
ini akan mengusahakan yang terbaik untuk
kemajuan dan peningkatan kualitas perencanaan
Kaltim.
Pada saat pisah sambut Kepala Bappeda
tahun lalu, Zairin berpesan untuk menjaga
kekompakan dan kebersamaan dalam setiap
aktivitas kerja demi kemajuan Bappeda Provinsi
Kaltim.

Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si
Berharap agar program –
program prioritas yang
diangkat oleh
Dr. H. Awang Faroek Ishak
dapat terealisasi terutama
secara fisik untuk
kepentingan masyarakat.

Menyongsong tahun 2017 ini Zairin mengajak
semua karyawan/karyawati Bappeda untuk
memiliki loyalitas tinggi terhadap program –
program kepala daerah. Ia menganggap ini sebagai
suatu hal yang penting demi tercapainya visi misi
Kaltim Maju 2013-2018. Disamping itu, dengan
memiliki loyalitas tinggi artinya tidak ada pantang
menyerah dan putus asa sesulit apa pun situasi dan
kondisi Kaltim saat ini.
Ia berharap dengan struktur baru yang sudah
terbentuk nantinya Bappeda dapat mengakomodir
semua program kegiatan dari bawah dengan
memperhatikan situasi dan kondisi aktual Kaltim
berdasarkan fakta, data dan informasi yang
dihimpun dari berbagai sumber. Sehingga
perencanaan yang dibuat untuk Kaltim tidak hanya
berkualitas tetapi juga tepat sasaran dengan
program-program prioritas yang populis.
Menjelang masa akhir kepemimpinan
Gubernur Kaltim, Zairin berharap agar program –
program prioritas yang diangkat oleh Dr. H. Awang
Faroek Ishak dapat terealisasi terutama secara fisik
untuk kepentingan masyarakat. Misalnya
penyelesaian Bandara Samarinda Baru (BSB),
Jembatan Mahkota II, Jembatan Kembar, Jalan tol,
dan lain-lain. (dy)
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Sekretaris Bappeda Provinsi Kaltim

Drs. H. Sufian Agus, M.Si

S

E K R E TA R I S B a d a n P e r e n c a n a a n
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur sebagaimana SK Pelantikan Gubernur
diamanahkan kepada Drs. H. Sufian Agus, M.Si
menggantikan Ir. H. Nazrin M.Si yang saat ini
menjadi Kepala Biro Perekonomian Setdaprov
Kaltim.

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

:
:
:
:
:
:
:

Jabatan Sebelumnya

:

Pendidikan Terakhir

:

Tinggi Badan
Prinsip Kerja

:
:

Drs. H. Sufian Agus, M.Si
Kutai, 4 Februari 1966
Jl. Rambutan
Islam
Olahraga
Kutai
Sekretaris Bappeda Provinsi
Kalimantan Timur
Sekretaris Badan Pengelolaan Kawasan
Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah
Terpencil Provinsi Kalimantan Timur
S2 Ilmu Administrasi Negara
Universitas Brawijaya
172 Cm
Menjunjung tinggi kebersamaan demi
kemajuan dan kebaikan daerah,
bangsa dan negara

Pria yang akrab disapa Agus ini sebelumnya menduduki
jabatan sebagai sekretaris di Badan Pengelolaan Kawasan
Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Terpencil Provinsi
Kaltim. Menanggapi amanah yang diembannya saat ini,
Agus mengaku secara tugas pokok dan fungsi ada kesamaan
dengan amanah sebelumnya, namun di Bappeda Provinsi
Kaltim jumlah pegawai yang ditangani dan ragam
kegiatannya lebih banyak.
Namun Pria yang memiliki hobi berolahraga ini yakin
bahwa amanah baru ini dapat dijalankan dengan baik
terutama dengan dibantu oleh Kasubid dan pegawai yang
sudah berpengalaman. “Syukurnya saya didukung dengan
Kasubid dan staf yang bagus dan berpengalaman sehingga
28
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dapat cepat beradaptasi”.
Ke depannya, alumni
Universitas Brawijaya ini
berharap sebagai tahap awal
ia ingin menekankan perihal
kedisiplinan khususnya
untuk karyawan/karyawati
Bappeda Provinsi Kaltim. Hal
ini tidaklah mudah karena
menyangkut karakter
masing-masing, namun Agus
optimis secara perlahan
kedisiplinan dapat
ditingkatkan.
Untuk kemajuan Kaltim,
besar harapan Agus agar
perekonomian Kaltim dapat
terlepas dari ketergantungan
akan pertambangan migas
dan batubara, serta segera
bangkit dari keterpurukan.
“Semoga pertumbuhan
e ko n o m i Ka l t i m d a p at
meningkat dan berkualitas”,
jelasnya.
Mendekati masa
akhir jabatan Gubernur Dr. H.
Awang Faroek Ishak,
“Walaupun nantinya ada
target yang belum tercapai
semoga dapat menjadi
pembuka jalan bagi
pemimpin baru selanjutnya
yang terpilih”, tuturnya. (dy)

Kepala Bidang PSB Bappeda Provinsi Kaltim

Drs. H. Hariyo Santoso

Pengalaman selama 29 tahun di Bappeda
menjadikan Hariyo banyak memetik pelajaran.
Karena menurutnya di Bappeda ini bukan masalah
pintar atau tidak tapi kita mau belajar atau tidak.
“Dengan belajar kita bisa melihat apa saja program
prioritas kepala daerah dan bagaimana kita bisa
mendukung ketercapaian visi dan misinya” tutur
Hariyo.
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Pendidikan Terakhir

:

Tinggi Badan
Motto Hidup
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Drs. H. Hariyo Santoso
Jogjakarta, 10 Juli 1963
Jl. Mugirejo
Islam
Olahraga
Jawa
Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial
Budaya Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Kepala Bidang Pengembangan SDM Bappeda
Provinsi Kalimantan Timur
S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas
Mulawarman
168 Cm
Menjaga kebersamaan, kejujuran dan
motivasi diri.

Drs. H. Hariyo Santoso, Kepala Bidang
Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur ini merupakan sosok yang
humoris dan bijak. Sebelumnya ia mengemban
amanah sebagai Kepala Bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia di Bappeda Provinsi Kaltim.
Bukanlah hal yang baru bagi Hariyo berada
dalam bidang ini. Meskipun ada penggabungan
beberapa sub bidang, namun bukanlah sesuatu
yang asing. Apalagi ia dibantu oleh tiga Kasubid di
bawahnya yang sudah berpengalaman di
bidangnya masing-masing.

Hariyo berharap agar Bappeda Provinsi Kaltim
dapat terus menjaga kesolidan dan kekompakannya
guna tercapainya visi Bappeda Provinsi Kaltim
“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah
Yang Berkualitas Dalam Rangka Mewujudkan
Kalimantan Timur Sebagai Pusat Agroindustri dan
Energi Terkemuka”.
“Perencanaan yang telah disusun memerlukan
dukungan semua orang termasuk masyarakat dan
OPD nya. Artinya untuk mencapai visi misi Kaltim
2013-2018 dengan keterbatasan alokasi dana harus
betul – betul bisa memprogramkan prioritasnya.”,
jelas Hariyo. (dy)
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Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Kaltim

Saur Parsaoran Tampubolon, S.Pi., MEMD.

Saur juga menilai bahwa Bappeda
Provinsi Kaltim semakin tahun semakin
baik. Ia melihat bahwa keakraban antar
atasan dan bawahan terjalin dengan sangat
baik. Menurutnya hal ini sangat dibutuhkan
bagi institusi seperti Bappeda yang
pekerjaannya banyak menggunakan
MENGENAL sosok muda yang
supel dan penuh percaya diri
ini cukup menyenangkan.
Siapa lagi jika bukan Saur
Parsaoran Tampubolon, S.Pi.,
MEMD. Dulu ia juga pernah
m en j a d i s a la h s eo ra n g
Kasubid di bidang ekonomi
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur,
dimana setelahnya ia
mengemban amanah sebagai
sekretaris Dinas
Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM Provinsi
Kaltim.
Sekarang, alumni
Australian National
University ini dipercaya untuk
memegang jabatan sebagai
Kepala Bidang Ekonomi di
Bappeda Provinsi Kaltim.
Saur merasa memang bekerja
di Bappeda ini memiliki
tantangan tersendiri. Ia
menganggap masih perlu
banyak belajar terutama
dalam menjalankan
amanahnya saat ini. “Dengan
latar belakang pendidikan
dan pelatihan yang pernah
saya ikuti, saya rasa masih
perlu banyak belajar
terutama terkait tupoksi saya
saat ini. Artinya tantangannya
lebih besar.”, jelas Saur.
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Saur Parsaoran Tampubolon, S.Pi., MEMD.
Tarutung, 7 Mei 1973
Jl. Damanhuri
Kristen Protestan
Olahraga dan Membaca
Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi
Kalimantan Timur
Sekretaris Dinas Perindustrian,
Perdagangan,Koperasi dan UMKM Provinsi
Kalimantan Timur
S2 Autralian National University
170 Cm
- Tidak ada kebenaran sejati karena setiap
orang pasti memiliki persepsi
berdasarkan informasi yang dimiliki
dan sudut pandang.
- Komunikasi dan Kerjasama akan
memperkaya kita baik dalam hal ilmu dan
pengalaman.

pikiran. Hal seperti ini dapat memperkuat kekompakan dan soliditas
sebuah teamwork.
Di tengah kondisi fiskal yang kurang menggembirakan Saur
beranggapan ini bukanlah hal yang mudah terutama untuk
merencanakan kegiatan. “Kita berdoa semoga perekonomian Kaltim
semakin baik”, tuturnya.
Dalam pandangan Saur Kaltim tidak membutuhkan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas. “Dalam pertumbuhan ekonomi berkualitas terdapat
peningkatan nilai tambah, bagaimana kita dapat memperpanjang
backward linkage.”, paparnya.
Jika melihat kemajuan Kaltim, berdsarkan visi dan misi Kaltim,
menurut Saur yang masih kurang sesuai harapan di daya saing
ekonomi. Tetapi dari sisi lingkungan, infrastruktur, pendidikan,
reformasi birokrasi sudah cukup baik. (dy)
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Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Kaltim

Yusliando

SOSOKNYA yang penuh wibawa dan tegas dalam
mengambil keputusan menjadikannya salah satu
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sosok yang sangat dihormati di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kaltim. Yusliando
adalah Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda
Provinsi Kaltim.
Pria kelahiran Samarinda 5 Oktober 1967 ini
terbilang memiliki banyak pengalaman dalam
menangani perencanaan. Menurutnya, Bappeda
Provinsi Kaltim sebagai lembaga yang membantu
gubernur dalam menyusun rencana pembangunan
daerah, ke depannya diharapkan mampu menyusun
perencanaan pebangunan yang berkualitas. Untuk
itu, ia menganggap perlunya peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia di Bappeda guna
mewujudkan hal tersebut.
Terhadap Kaltim, Yusliando berharap agar
target – target yang sudah ada di dalam RPJMD
Kaltim tahun 2013-2018 dapat tercapai. “Harapan
saya untuk Kaltim agar bagaiamana target – target
dalam RPJMD bisa kita capai walaupun itu butuh
upaya dan kerja keras yang luar biasa. Karena gap
nya cukup jauh terutama di pertumbuhan
ekonomi”, harapnya. (dy)

Yusliando
Samarinda, 5 Oktober 1967
Komplek Citra Griya
Islam
Olah Raga
Banjar - Kutai
Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda
Provinsi Kalimantan Timur
Kepala Bidang Prasarana dan
Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi
Kalimantan Timur
S1 Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945
175 Cm
Mengalir mengikuti air
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Kepala Bidang P3D Bappeda Provinsi Kaltim

Drs. H. Taufik Hermawan
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Drs. H. Taufik Hermawan
Tanjung Redeb, 28 November 1959
Jl. Cendana
Islam
Berkebun dan Olahraga
Kutai
Kepala Bidang P3D Bappeda Provinsi
Kalimantan Timur
Kepala Bidang Statistik dan Pengendalian
Bappeda Provinsi Kaltim
S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Mulawarman
170 Cm
Jangan memilih dan gensi dalam bekerja.
Lakukan kalau kita mampu dan lakukan
sebanyak yang kita bisa demi kontribusi
dalam kemajuan Kaltim.

SIAPA yang tidak kenal dengan sosok yang supel dan humoris ini.
Drs. H. Taufik Hermawan adalah Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan Daerah (P3D) pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Pria yang gemar berkebun dan olahraga ini memiliki
segudang pengalaman dalam hal monitoring dan evaluasi.
Dengan amanah yang diemban saat ini, Taufik menganggap ada
perbedaan dikarenakan pada jabatan sebelumnya ia hanya
menangani data statistik dan pengendalian. Sementara untuk
saat ini bidang P3D, tidak hanya pengendalian namun mulai dari
perencanaan dan penganggarannya juga menjadi ranahnya.
Harapan untuk Bappeda Provinsi Kaltim disampaikan Taufik
bahwa ia sangat berharap akan ada regenerasi untuk SDM yang
menguasai monitoring di lapangan. Tidak hanya sebatas pada
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komando tapi juga
koordinasi dan manajerial di
lapangan. “Bagaimanapun
juga evaluasi dan monitoring
ini penting untuk terjun
langsung ke lapangan agar
mengetahui kondisi fisiknya
secara pasti. Tinggal
bagaimana yang muda untuk
menganggap ini sebagai
hobi, sehingga selain bekerja
ada keinginan dan
kebanggaan tersendiri”,
ungkapnya.
Adapun harapan Taufik
untuk Kaltim di tahun 20172 0 1 8 , m e m a k s i m a l ka n
pencapaian target – target
d a l a m d o ku m e n
perencanaan yang telah
disusun. Mengingat kondisi
Kaltim saat ini, Taufik juga
mengingatkan untuk
memilih pelaksanaan
program – program yang
benar-benar penting
disesuaikan dengan
ke m a m p u a n ke u a n ga n
daerah. (dy)

KEPALA UPTB PUSAT DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL
BAPPEDA PROVINSI KALTIM

Charmarijaty, ST., M.Si. adalah salah satu
sosok yang dikenal cerdas dan percaya diri. Wanita
kelahiran Balikpapan 15 Agustus 1969 ini adalah
Kepala UPTB Pusat Data dan Informasi Geospasial
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur. Sebelumnya ia merupakan
Kepala Sub Bidang Pengendalian Pembangunan di
Bappeda Provinsi Kaltim.
Wanita yang akrab disapa Nona ini mendapat
promosi jabatan pada Desember 2016 yang lalu.
Menanggapi amanah yang baru ini Nona merasa
memang terdapat perbedaan. “Perbedaan dari sisi
manajerial, kalau dulu di Kasubid Pengendalian
Pembangunan sifatnya teknis. Sekarang naik
eselon III lebih ke manajerial dan pengembangan
diri sendiri”, jelas Nona.
Satu yang menjadi harapan Nona untuk
Bappeda Provinsi Kaltim yaitu menjadi institusi
perencana yang tangguh. Hal ini akan mendukung
misi Bappeda dalam mewujudkan perencanaan
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Charmarijaty, ST., M.Si
Balikpapan, 15 Agustus 1969
Jl. Pramuka
Islam
Menyanyi
Ambon - Kutai
Kepala UPTB Pusat Data dan informasi
Geospasial Bappeda Provinsi Kaltim
Kepala Sub Bidang Pengendalian
Pembangunan Bappeda Provinsi
Kalimantan Timur
Magister Ilmu Lingkungan Universitas
Mulawarman
155 Cm
Be yourself

Charmarijaty, ST., M.Si

pembangunan yang
berkualitas.
Sementara itu, untuk
Kaltim yang sedang
mengalami keterbatasan
anggaran Nona berharap
perekonomiannya segera
membaik dan mampu
bertahan dengan situasi
ekonomi global saat ini.
Disamping itu ia juga
berharap target – target
p e l a k s a n a a n
pembangunan dapat
tercapai minimal di atas 50
persen. (dy)
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BAPPEDA Wayah ini

Pembahasan Perizinan Lokasi Izin Tambang oleh sekretaris BKPRD dan Kepala DPTMPTSP (dan staf) didampingi oleh
Kepala UPTB Pusat Data dan Informasi Geospasial dan staf.

Rapat Tim BKPRD dan DPMPTSP terkait perijinan lokasi Tambang di Ruang Geospatial Support Command Center One Data One Map, UPTB
Pusat Data dan Informasi Geospasial Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
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BAPPEDA Wayah ini

Tim Pokja RAD-GRK yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perkebunan,
Dinas Perhubungan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, GIZ, TNC, serta Bappeda Provinsi Kaltim.

Berlin Friniko Sihaloho, SE saat memimpin rapat persiapan workshop revisi Reancana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca
(RAD GRK) di Ruang Propeda Lantai 2 Kantor Bappeda Provinsi Kaltim.
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BAPPEDA Wayah ini

Kepala dan Sekretaris Bappeda Provinsi Kaltim beserta seluruh staf PNS dan Non PNS
mengikuti senam sehat gembira setiap hari Jum'at.

Antusias seluruh karyawan/karyawati Bappeda Provinsi Kaltim mengikuti agenda senam
sehat gembira setiap hari Jumat.
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BAPPEDA Wayah ini

Senam Sehat Gembira dipandu oleh instruktur profesional, dimulai dengan SKJ, aerobik, zumba,
senam gemu fa mi re, dan pendinginan.

Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Drs. H. Zairin Zain memberi arahan pada acara Lokalatih Pelingkupan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pengembangan KSP (Kawasan Strategis Provinsi) Maloy Provinsi Kaltim.
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BAPPEDA Wayah ini

Rapat Revisi Renstra antara SKPD - PU di ruang Propeda. Rabu 18 Januari 2017

Rapat rutin seluruh sekretaris SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup ekonomi Provinsi Kalimantan Timur
dipimpin oleh Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Kaltim Saur Parsaoran T, S.Pi., MEMD.
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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

Memperingati HUT Provinsi Kaltim yang ke 60 Gubernur Kalimantan Timur, Prof. Dr. H. Awang Faroek Ishak
Melakukan pemotongan tumpeng bersama seluruh pejabat eselon, IV, III, II, I beserta
staf lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, insert : Kepala Bappeda Provinsi Kaltim, Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si,
Sekretaris Bappeda Kaltim, Drs. Sufian Agus, M.Si
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