Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas

Bappeda Kaltim
BULETIN

Vol. 18 No. 03 Maret 2017

Perencanaan Pembangunan
Harus Responsif Terhadap
Kebutuhan Perkembangan Daerah
ISSN : 1411 - 2965

IMANTAN TIMUR
KAL

ru

hui

-raha

yu

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA
DR. H. ZAIRIN ZAIN, M.Si
NIP. 19590714 198611 1 001 (IV/d)

SEKRETARIS
Drs. H. SUFIAN AGUS, M.Si
NIP. 19660204 198803 1 016 (IV/b)

KASUBAG PENYUSUNAN
PROGRAM & EVALUASI

KASUBAG UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

KASUBAG KEUANGAN
DAN ASET
DUMA MANGALLE, SE
NIP. 19700707 199203 1 011 (III/C)

KASUBID
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABID
EKONOMI

KABID
PRASARANA WILAYAH

KABID
PERENCANAAN & PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DAERAH

KASUBID
PERTANIAN & PERIKANAN

KASUBID
PRASARANA PERHUBUNGAN

KASUBID
PERENCANAN PEMBANGUNAN DAERAH

AKHMAD MUZAKKIR, ST, M.Si
NIP. 19751001 200112 1 003 (III/d)

KASUBID
INDAGKOP, INVESTASI & PARIWISATA

KASUBID
KESEJAHTERAAN SOSIAL

KASUBID
PRASARANA SUMBER DAYA AIR & TATA RUANG

KASUBID
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH
MOHAMMAD IQBAL, ST
NIP. 19690829 199703 1 005 (III/d)

KASUBID
SUMBER DAYA ALAM & LINGKUNGAN HIDUP

KASUBID
PEMERINTAH

KASUBID
PRASARANA CIPTA KARYA, PERUMAHAN & PEMUKIMAN

KASUBID
PENGENDALIAN & EVALUASI

Ka. UPTB PUSAT DATA & INFORMASI GEOSPASIAL
CHARMARIJATY, ST., M.Si

NIP. 19870511 201001 1 007( III/b)

[

o.
8 N
1
:
Vol

03

et
Mar

7 ]

201

Alamat Redaksi / Tata Usaha :
BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda
Kode Pos 75123 Telp. ( 0541 ) 741044 - pes. 140
Telp. ( 0541 ) 745380

e-mail : buletinbappedakaltim@gmail.com
Home page : bappeda.kaltimprov.go.id
STT No. 2592 / SK / DITJEN PPG / STT / 1999
Tanggal 20 Juli 1999, ISSN : 1411 - 2965

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.

EDITORIAL

Perencanaan Pembangunan Tahun 2018
Periode Terakhir RPJMD 2013-2018
Oleh : Dr.Ir.H. Zairin Zain, M.Si (Kepala Bappeda Kaltim)
R E N C A N A Pe m b a n g u n a n J a n g k a
Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 20132018 dibawah kepemimpinan Gubernur Dr.H.
Awang Faroek Ishak bersama Wakil Gubernur H.M.
Mukmin Faisyal HP, SH., MH kini telah memasuki
tahun terakhir pelaksanaannya pada tahun 2018.
Sebagai tahun terakhir pelaksanaan
pembangunan jangka menengah, menjadi
penentu keberhasilan pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur dalam mewujudkan visi dan misi
pembangunan melalui kebijakan-kebijakan
strategis yang telah dirumuskan dan direalisasikan
dari tahun 2013 hingga tahun 2017 pada masingmasing pelaksanaan dokumen Rencana Kerja
Pembangunan Daerah. Hasil pembangunan yang
merupakan target pembangunan jangka
menengah Provinsi Kalimantan Timur, mulai dari
pemenuhan infrastruktur, peningkatan pelayanan
publik, hingga peningkatan taraf perekonomian
makro dan mikro, telah dirasakan oleh masyarakat.
Untuk menindaklanjuti setiap upaya
pembangunan yang telah berjalan selama ini, perlu
dirumuskan kembali Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) tahun 2018 sebagai langkah akhir
menuju pencapaian pembangunan jangka
menengah periode tahun 2013-2018.
Rumusan RKPD 2018 ini memiliki nilai sangat
penting dalam pelaksanaan pembangunan jangka
menengah daerah Provinsi Kalimantan Timur
mengingat dalam penyusunannya mencantumkan
berbagai kebijakan baru berserta hasil revisi dari
dokumen perencanaan pembangunan jangka
menengah nasional. Dengan berbagai revisi
rumusan kebijakan pemerintah pusat, baik terkait
RPJMN 2015-2019, Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, hingga
ditetapkannya RTRW Provinsi Kalimantan Timur
2016-2036, akan memberikan atmosfir yang cukup
berbeda pada perumusan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan
Timur tahun 2013-2018 yang telah disusun dan
ditetapkan sebelum pelaksanaan pemilihan
presiden.

Perubahan berbagai kebijakan tersebut, secara
otomatis menyebabkan beberapa penyesuaian,
baik itu pada sasaran pembangunan, arah
kebijakan, maupun program dan kegiatan
pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur,
sebagai upaya untuk mencapai target
pembangunan nasional melalui kebijakankebijakan baru. Oleh karena itu, pada penyusunan
RKPD 2018 ini akan mengintegrasikan revisi
dokumen pembangunan daerah, terutama revisi
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, dan dokumen
pembangunan nasional baru, sebagai acuan
pelaksanaan pembangunan daerah.
Perencanaan pembangunan daerah tahun
2018 memerlukan optimalisasi dalam
mengevaluasi pembangunan periode sebelumnya
serta memonitor pelaksanaan pembangunan tahun
berjalan utamanya dalam pengintegrasian dengan
program prioritas pembangunan nasional sesuai
visi, misi, dan agenda prioritas nawa cita di bawah
kepemimpinan presiden Republik Indonesia. Hal ini
dikarenakan peningkatan kualitas perencanaan
pembangunan, utamanya kebijakan daerah, sangat
ditentukan oleh evaluasi dan monitoring sebagai
bagian dari pembelajaran atas kekurangan
pembangunan maupun optimalisasi dari kelebihan
pelaksanaan pembangunan daerah.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah
Provinsi Kalimantan Timur diarahkan untuk
mempercepat ter wujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta
peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, dan kekhasan daerah. Efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Provinsi Kalimantan Timur dapat ditingkatkan
dengan lebih memperhatikan aspekaspek: potensi
dan keanekaragaman daerah, peluang dan
tantangan persaingan global, serta hubungan
dengan Pemerintah Pusat dan antardaerah dalam
kesatuan sistem penyelenggaraan Negara.
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Konsultasi Publik Ranwal RKPD Prov. Kaltim Tahun 2018

Cermat dan Tepat Menentukan
Sasaran dan Program Prioritas

Samarinda, (14/3/2017).
“Pemerintah harus cermat dalam
menyusun RKPD 2018
disebabkan kondisi
perekonomian kita yang kurang
baik. Jadi pandai-pandailah

dan Merata” di Hotel Midtown
Kota Samarinda.

Pembangunan Provinsi Kaltim
yang sangat berusaha mengikuti

menentukan sasaran prioritas
yang harus ditetapkan menjadi

Konsultasi publik dihadiri
oleh seluruh Perangkat Daerah
Provinsi Kaltim, akademisi,
perbankan, dan tokoh
masyarakat. Mengingat ini
merupakan salah satu tahapan

tahapan demi tahapan
perencanaan sebagaimana yang
ada dalam panduan
perencanaan pembangunan
daerah.
Menurut Kepala Badan

yang

dalam

Pe r e n c a n a a n Pe b a n g u n a n

menyusun dokumen
p e r e n c a n a a n B e r e

Daerah Provinsi Kaltim Dr. Ir. H.
Zairin Zain, M.Si, konsultasi

mengungkapkan apresiasinya
kepada Badan Perencanaan

publik ini dimaksudkan untuk
menjaring aspirasi pemangku

rancangan RKPD tahun 2018”,
tutur Drs. Bere Ali, M.Si Asisten
Administrasi Umum Setdaprov
Kalimantan Timur dalam
Konsultasi Publik Rancangan
Awal RKPD Provinsi Kaltim Tahun
2018 yang mengangkat tema
“Penguatan Ekonomi Masyarakat
Menuju Kesejahteraan yang Adil
06

diperlukan
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kepentingan pada tahap awal.
Dengan tujuan untuk
menghimpun aspirasi atau
harapan para pemangku
kepentingan terhadap prioritas
dan sasaran pembangunan pada
tahun yang direncanakan. Dari

Drs. Bere Ali, M.Si Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalimantan Timur saat menyampaikan paparan

program yang telah ditargetkan
harus tuntas pada tahun 2018.”,
jelas Bere.
Disamping itu, untuk
melihat ketepatan program Bere
mengingatkan selain
memperhatikan kebutuhan
masyarakat, juga harus dikaitkan
dengan RPJMN 2014-2019.

forum Konsultasi Publik ini
diharapkan mendapatkan
masukan penting yang lebih
menitikberatkan pada
aspek
teknokratis.
Adapun tahun 2018
mendatang dianggap sebagai
tahun yang strategis. “Tahun
2018 memiliki peran strategis
dalam konteks RPJMD Provinsi
Kaltim tahun 2013-2018, karena
tahun 2018 adalah tahun
terakhir. Oleh karena itu, semua

Artinya program – program di
daerah harus sinkron dengan
program nasional.
Berdasarkan hasil evaluasi
RPJMD Kaltim tahun 2016, secara
kesuluruhan dari 19 sasaran 54,62
% telah memenuhi target.
Sementara dari 119 program
prioritas, 73,68 % program on
track, 15,79 % on going, dan 10,53
% off track.
Terkait kebutuhan primer
masyarakat, Bere menyatakan
terjadi peningkatan. Artinya
program yang disusun oleh

pemerintah Kaltim sudah tepat
dan terlaksana dengan baik.
Sebagai contoh, Angka Melek
Huruf (AMH) mengalami
peningkatan dari 98,60 %
menjadi 98,69 %; Angka Harapan
Hidup (AHH) meningkat dari 72
tahun menjadi 73,65 tahun;
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Daerah meningkat dari 76,00
(B+) menjadi 77,37 (BB); Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup
meningkat dari 80,19 menjadi
83,19; Indeks Kepuasan
Masyarakat Bidang Infrastruktur
meningkat dari 6,5 menjadi 7.
Di akhir sambutannya, Bere
berpesan agar rancangan RKPD
Kaltim tahun 2018 yang telah
disusun agar dikritisi oleh para
peserta yang hadir dalam
konsultasi publik kemudian
dianalisa untuk membawa
kemajuan Kaltim. (dy)

Buletin Bappeda Prov. Kaltim // Edisi : Maret 2017
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Asisten Pemerintahan Setda Prov. Kaltim Dr. Meiliana, SE., MM membuka acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyediaan dan Pemanfaatan
Data Satelit Penginderaan JauhUntuk Mendukung Perencanaan Pembangunan

Optimalisasi Pemanfaatan
Data Citra Satelit
Samarinda, (21/3/2017).
Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional (L APAN) menyelenggarakan
Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
Penyediaan dan Pemanfaatan Data Satelit
Penginderaan Jauh untuk mendukung

bahwa Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek ini
diselenggarakan dalam rangka meningkatkan
kapasitas Sumber Daya Manusia di level
Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan data
citra satelit bagi pembangunan daerah.
Dimana jumlah peserta yang diundang

perencanaan pembangunan di daerah. Pada
kesempatan ini Kaltim mendapat giliran

berasal dari pejabat/staf teknis bidang
pemetaan di Perangkat Daerah Provinsi Kaltim
yang tergabung dalam tim pengelola Jaringan
Informasi Geospasial Daerah One Data One
Map, Instansi Vertikal yang terdiri Badan Pusat
Statistik dan Badan Pertanahan Nasional,
Bappeda Kabupaten/Kota se Kaltim, pihak

setelah sebelumnya kegiatan serupa sudah
dilaksanakan di Provinsi Jambi dan DKI
Jakarta.
Kepala UPTB Pusat Data dan Informasi
Charmarijaty, ST., M.Si mengungkapkan
08
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Sistem Pemantauan Bumi Provinsi (SPBP)
yang merupakan data dan informasi spasial
berbasis data satelit resolusi rendah hingga
resolusi tinggi. Terkait dengan paparan materi
presentasi kegiatan ini, Orbita menawarkan
kepada pemerintah daerah baik Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim
terkait pengolahan dan pemanfaatan data
satelit penginderaan jauh lanjutan maupun
kerjasama lainnya. Selain itu Orbita
menjelaskan pemantauan perubahan lahan
perkebunan baik Land Use/Land Cover,
pemantauan sumber daya ekosistem pesisir
dan kelautan, pemantauan perubahan tingkat
akademisi dan pihak non goverment.
Adapun Kepala Badan Perencaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kaltim Dr. Ir. H.
Zairin Zain, M.Si menegaskan data citra satelit
sangat penting bagi daerah – daerah yang
saat ini sedang giat melaksanakan
pembangunan. “Sehingga penting bagi
setiap daerah memiliki foto citra satelit
sebagai bahan atau sumber data”, terangnya.
Acara yang terselenggara selama dua
hari (21 s.d. 22 Maret 2017) di Ruang Pola
Dasar Kantor Bappeda Provinsi Kaltim ini
dibuka oleh Asisten Pemerintahan Setda Prov.
Kaltim Dr. Meiliana, SE., MM. Dalam
kesempatan ini ia menilai LAPAN sangat

kehijauan di daerah sekitar delta Mahakam
dan eksploitasi sumberdaya alam dan
lingkungan, perubahan kondisi terumbu
karang, lamun, dan kondisi lainnya, dan
monitoring kebencanaan, seperti kebakaran
hutan/lahan dan asap, pemodelan dampak
banjir berbasis data satelit penginderaan jauh.
Sebelumnya, Deputi Bidang Penginderaan
Jauh LAPAN dan rombongan bersama dengan
Asisten Pemerintahan diajak untuk meninjau
Ruang Geospatial Support Command Center
One Data One Map yang hanya dimiliki oleh
dua provinsi di Indonesia, Kaltim dan Jawa
Barat. (dy)

komitmen dalam upaya pembinaan daerah
dalam pemanfaatan data citra satelit,
sehingga Pemda khususnya Pemprov Kaltim
harus menggunakan kesempatan ini sebaik baiknya.
Sosialisasi disampaikan oleh Deputi
Bidang Penginderaan Jauh, LAPAN, Dr. Orbita
Roswintiarti, M.Sc.. Wanita yang penuh
semangat ini memberikan paparan terkait
Penyediaan dan pemanfaatan data satelit
penginderaan jauh untuk mendukung
perencanaan pembangunan Provinsi
Kalimantan Timur, diikuti dengan demo
Buletin Bappeda Prov. Kaltim // Edisi : Maret 2017
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Pelatihan Singkat
LEAP TOOL untuk
Sektor Energi dan
Transportasi
Samarinda, (9/3/2017).

Menggelar Pelatihan Singkat LEAP TOOL
untuk Sektor Energi dan Transportasi,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur menghadirkan
nara sumber dari Pusat Pengembangan
S u m b e r D a y a M a n u s i a K E BT K E
(Ketenagalistrikan Energi Baru, Terbarukan,
dan Konservasi Energi) Erick Hutrindo, ST,
MT.
Bertempat di Ruang Rapat Propeda
Kantor Bappeda Provinsi Kaltim, acara ini
di fasilitasi oleh GGGI (Global Green
Growth Institute) dan dibuka oleh Kepala
B i d a n g E ko n o m i S a u r Pa r s a o r a n
Tampubolon, S.Pi, MEMD.
Sehubungan Dengan direvisinya
RAN-GRK (Rencana Aksi Nasional Gas
Rumah Kaca) maka RAD-GRK (Rencana
Aksi Daerah) juga turut direvisi berdasar
pada Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang
RPJMN. Menindaklanjuti hal ini, maka
Kalimantan Timur saat ini sedang
mempersiapkan revisi RAD GRK. Dalam
Sambutannya Saur menuturkan revisi ini
dilakukan untuk mensinergikan kebijakan
tingkat internasional, nasional dan tingkat
kabupaten/kota. “Dalam rangka revisi ini
sektor energi dan transportasi masih perlu
di tingkatkan kapasitas kita dalam
menggunakan tools”, ujarnya.
10

Adapun tools yang dimaksudkan adalah LEAP tools.
Sebagai informasi Long-range Energy Alternatives
Planning atau disingkat LEAP tools sendiri adalah alat
pemodelan dengan skenario terpadu yang komprehensif
berbasis pada lingkungan dan energi. LEAP mampu
merangkai skenario untuk berapa konsumsi energi yang
dipakai, dikonversi dan diproduksi dalam suatu sistem
energi dengan berbagai alternatif asumsi kependudukan,
pembangunan ekonomi, teknologi, harga dan sebagainya.
Hal ini memudahkan untuk pengguna aplikasi ini
memperoleh fleksibilitas, transparansi dan kenyamanan.
Banyak variabel yang bisa menjadi input variabel seperti
pendapatan (PDRB), populasi, teknologi, hingga proyeksi
permintaan.
Turut hadir dalam pelatihan LEAP Tool antaralain, Tim
Pokja Energi dan Transportasi RAD GRK Provinsi Kaltim,
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kaltim,
(Dewan Daerah Perubahan Iklim) DDPI, (Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit) GIZ, GGGI dan Staf
Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Kaltim. (ft)
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Penguatan Ekonomi Masyarakat
Dengan Percepatan Pembangunan Daerah
Melalui Pengembangan 8 Kawasan Industri di Kaltim
Sementara jika dilihat dari
capaian 119 program prioritas,
73,68 % on track, 15,79 % on
going, dan sisanya 10,53 % off
track.
“Hal ini menunjukkan
bahwa apa yang kita lakukan
sudah mengarah pada upaya
pencapaian target Kaltim Maju
2018”, jelas Rusmadi.
Ia juga menambahkan

Dr. Ir. H. Rusmadi, MS Sekretaris Provinsi Kaltim membuka acara Rapat Koordinasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah se Kaltim di Kota Balikpapan.

“RENCANA Kerja Perangkat
Daerah (RKPD) Provinsi
Kalimantan Timur tahun 2018 ini
merupakan tahun terakhir
pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
2013-2018 dengan visi Kaltim
Sejahtera yang Merata dan
Berkeadilan berbasis
Argoindustri dan Energi Ramah
L i n g k u n g a n ”, d e m i k i a n
disampaikan Dr. Ir. H. Rusmadi,
MS saat membuka acara Rapat
Koordinasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah se Kaltim
di Kota Balikpapan.

Rusmadi memaparkan
R PJ M D t a h u n 2 0 1 3 - 2 0 1 8
merupakan tahapan penguatan
pondasi dasar menuju
transformasi ekonomi menuju
daerah yang berkembang pada
pengelolaan Sumber Daya Alam
yang terbarukan.
Berkaca pada hasil evaluasi
RPJMD tahun ketiga (2016),
Rusmadi menyampaikan bahwa
apabila ditinjau dari capaian
kinerja khususnya dari 19 sasaran
R PJ M D K a l t i m 2 0 1 3 - 2 0 1 8 ,
hasilnya cukup baik. Dimana dari
19 sasaran, 54,62 % telah
mencapai target yang ditetapkan.

kinerja yang baik ditunjukkan
pada tiga tahun pelaksanaan
RPJMD terkait pemenuhan
kebutuhan primer masyarakat
yaitu pendidikan, kesehatan,
penyediaan infrastruktur dan
perbaikan kualitas lingkungan.
Demikian juga perbaikan dalam
dalam tata kelola pemerintahan.
Pada bidang pendidikan,
Angka Melek Huruf (AMH) sudah
mencapai 98,69 % dari target
98,60 %. Demikian pula pada
bidang kesehatan dimana angka
harapan hidup penduduk Kaltim
sebesar 73,65 tahun, diatas
target sebesar 72 tahun.
Keberhasilan signifikan
juga dicapai dari tata kelola
pemerintahanan dengan nilai
akuntabilitas kinerja pemerintah
sejak enam tahun lalu terus
mendapat posisi terbaik dari 34
provinsi di Indonesia. Disamping
itu, peningkatan kualitas
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lingkungan juga mencapai di
atas target 80,19 yakni sebesar
83,19. Sementara untuk
infrastruktur, walaupun dengan
keterbatasan fiskal di tahun
2016, hasil survey menunjukkan

masyarakat yang adil dan merata.
“Itu menjadi perhatian dan perlu
untuk menjadi fokus kita dalam
mewujudkan visi RPJMD Kaltim
2013-2018”, tegasnya.
Tema RKPD tahun 2018

angka pengangguran serta
kemiskinan dapat diturunkan”,
terang Rusmadi.
Pe n g u a t a n e ko n o m i
masyarakat diharapkan dapat
memberikan manfaat untuk

indeks kepuasan masyarakat
bidang infrastruktur memiliki

mengandung pengertian bahwa
pembangunan perekonomian

peningkatan kualitas
pembangunan perekonomian.

nilai 7, berada di atas target
sebesar 6,5.
Meski demikian, Rusmadi
tetap mengingatkan bahwa
Kaltim masih dihadapkan pada
persoalan serius dalam
pelaksanaan pembangunan,

yang diharapkan Kaltim adalah
p e re ko n o m i a n y a n g t i d a k
meninggalkan peran ser ta
masyarakat.
“Jadi segala upaya yang kita
lakukan itu dimuarakan pada
u pa y a u n t u k m e m b e r i k a n

Walaupun dalam jangka pendek,
pemerintah harus bersabar
karena kontribusi dari sektor –
sektor ekonomi rakyat (sektor
pertanian) walaupun
pertumbuhannya besar namun
kontribusinya masih sangat kecil

khususnya terkait dengan misi
ekonomi. “Keinginan kita untuk

kesempatan kerja yang tinggi
sehingga pendapatan

sehingga tidak serta merta dapat
menggantikan posisi migas dan

mewujudkan per tumbuhan
ekonomi berkualitas masih
belum seperti yang diharapkan.
Tahun 2016 per tumbuhan
ekonomi Kaltim sebesar -0,38 %,
meskipun jika dibandingkan
tahun 2015 kondisi

masyarakat meningkat dan

batubara yang selama ini

perekonomiannya cukup
membaik namun masih negatif.
Ar tinya kita masih sangat
bergantung dari sektor primer,
khususnya migas dan batubara,
terlebih pada situasi harga
komoditas primer yang
m e n g a l a m i p e r l a m b a t a n ”,
jelasnya.
Berdasarkan hasil evaluasi
maka RKPD Kaltim tahun 2018
mengambil tema “Penguatan
Ekonomi Masyarakat Menuju
Kesejahteraan yang Adil dan
M e r a t a ”. M e n a n g g a p i i n i
Rusmadi meminta untuk
memberikan prioritas pada
pembangunan yang mengarah
pada peningkatan kesejahteraan
12
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mendominasi perekonomian

didominasi oleh ekspor. Dimana

pendekatan yang terencana dan

Kaltim. Tetapi menurut Rusmadi,
penguatan perlu dilakukan. Ia
mencoba melihat pada struktur
perekonomian nasional yang
kuat terutama dari sisi
pengeluaran, terlihat bahwa

berdasarkan statistik ekspor
Kaltim, hampir 85,8 % komoditas
ekspor Kaltim adalah migas.
Situasi ini sangat rentan terhadap
situasi ekonomi global terkait
sensitifnya harga komoditas

terstruktur yaitu melalui
pendekatan pengembangan
kawasan.
Adapun terkait Rakor
Bappeda, Rusmadi menyambut

kontribusi konsumsi Rumah
Tangga lebih dari 24 %. Demikian
juga daerah – daerah lain yang

tersebut. Sehingga, ini adalah
alasan untuk menggerakan
sektor – sektor yang banyak

Kaltim ini yang langsung
menghadapkan pada upaya
p e rc e pa t a n p e m ba n g u n a n

memiliki pertumbuhan ekonomi
tinggi karena ditopang
kontribusi konsumsi Rumah
Tangga yang juga tinggi.
Rusmadi melihat,
perbedaan signifikan tersebut

menyerap tenaga kerja.
Kaltim sendiri sebenarnya
sudah memberikan prioritas
pengembangan 8 (delapan)
kawasan industri sejak tahun
2009 yang lalu. Sehingga ada

daerah berdasarkan 8 (delapan)
kawasan strategis provinsi.
Terutama pada strategi dan
program prioritas penguatan
ekonomi masyarakat. “Tentu ini
sejalan dengan RKP nasional

dengan struktur ekonomi Kaltim

harapan pengembangan sektor –

dimana tahapan awal dilakukan

yang dari sisi pengeluaran lebih

sektor ekonomi dengan

dengan identifikasi dan
inverterisasi target – target

baik formulasi Rakor Bappeda se

nasional di daerah”, jelasnya.
Sampai saat ini disadari
bahwa hilirisasi industri yang
terlaksana belum sepenuhnya
seperti yang diharapkan. Satu –
satunya hilirisasi industri yang
sudah berkembang yaitu di
sektor gas Petrokimia yang
ditunjukkan dengan kinerja dari
Kawasan Industri Bontang,
sementara untuk kawasan
industri lainnya masih dalam
proses dan terdapat beberapa
masalah serta tantangan.
Fokus yang perlu
pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota dan seluruh
lapisan masyarakat lakukan
berupa sinergitas peran dan
kontribusi pada 7 (tujuh)
kawasan industri lainnya sebagai
bentuk penguatan ekonomi
masyarakat perlu diperhatikan
antaralain: 1. Hilirisasi sektor
Buletin Bappeda Prov. Kaltim // Edisi : Maret 2017
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mineral, batubara, CPO, indutri
pertanian dan industri pariwisata

yang akan mengembangkan
Industri Pengalengan Buah Segar,

khususnya dari pemerintah,
terkait tujuh hal antaralain : 1.

di Kawasan Ekonomi Khusus
Maloy Batuta Trans Kalimantan
Economic Zone (KEK MBTKEZ)
sedang dalam upaya
penyelesaian pelabuhan, tangki
timbun, penyediaan air baku, air
minum dan energi; 2. Hilirisasi
sektor mineral, batubara, CPO,
Industri Pertanian dan Industri

Pembangunan Waduk Lambakan;
6. Hilirisasi sektor mineral,

Pembangunan Tangki Timbun
dengan Alokasi Dana sebesar

batubara, CPO, Industri Pertanian
dan Industri Pariwisata untuk
Kawasa Perbatasan, dalam upaya
pembangunan akses jalan dan
jembatan ke perbatasan yaitu
Long Bagun-Long PahangaiLong Apari dan Bandara Long

Rp.80 Milyar di KEK Maloy ,
diperlukan kesiapan sertifikasi
lahan; 2. Pembangunan PLTS 75
KVA di Maratua, memerlukan
dukungan dari Pemkab Berau
u n t u k ke s i a pa n l a h a n ; 3 .
P e m b a n g u n a n P LT M H d i

Pariwisata di Kawasan Industri
Kariangau dan Buluminung

Apari; 7. Hilirisasi sektor mineral,
batubara, CPO, Industri Pertanian

Mahulu, diperlukan dukungan
sosialisasi dan pembekalan

dalam upaya penyelesaian
Jembatan Pulau Balang, Jalan Tol
Balikpapan –Samarinda, Jalan
akses Jembatan Pulau Balang, Air
Baku dan Air Bersih serta Marine
Techno Park; 3. Hilirisasi sektor

dan Industri Pariwisata untuk
pembangunan Kawasan Industri
Pertanian Kutai Kartanegara dan
Kutai Barat yang sedang fokus
pada pembangunan Bendungan
Marang Kayu dimana

m a s y a r a k a t d a l a m
p e m e r l i h a r a a n P LT M H ; 4 .
Penyehatan sanitasi melalui
pendekatan STBM dengan pagu
238 Milyar; 5. Pembangunan
Jalan Tol dengan pagu Rp. 108,8

mineral, batubara, CPO, Industri
Pertanian dan Industri Pariwisata
di Kota Samarinda dalam upaya
penyelesaian pengembangan
Bandara Samarinda Baru (BSB),
Akses Ringroad ke BSB,
Jembatan Mahkota II, dan
Jembatan Kembar serta

p e m b e ba s a n l a h a n s u d a h
mencapai 71 ha dari total 350 ha,

Milyar dan Bandara Samarinda
Baru; 6. Pembangunan Dermaga

sisanya menjadi tanggungjawab
Pemkab Kukar.
Tak dapat dipungkiri Kaltim
saat ini berhadapan dengan
keterbatasan fiskal. Menanggapi
hal ini Rusmadi memanfaatkan

Ujoh Bilang, Dermaga Tabang
ser ta Terminal Type A di
Samarinda; dan 7. Pembangunan
Jaringan Gas Bumi untuk Rumah
Tangga di Samarinda, Balikpapan
dan Bontang, memerlukan

Pengendalian Banjir ; 4. Hilirisasi
sektor mineral, batubara, CPO,
Industri Pertanian dan Industri

kesempatan Rakor Bappeda ini
untuk meminta kepada jajaran
pemerintah pusat yang ahdi

dukungan data penduduk dan
kesiapan pemerintah kota untuk
mensosialisasikan program ke

Pariwisata di Derawan dalam
upaya penyelesaian
pengembangan Industri
Pariwisata Derawan, meliputi
Jalan Tanjung Redeb ke Muara
Batu, serta Operasional Bandara
Maratua; 5. Hilirisasi sektor
mineral, batubara, CPO, Industri
Pertanian dan Industri Pariwisata
pada pembangunan Kawasan

dalam acara untuk memberikan
perhatian terhadap upaya
memperbesar Dana Bagi Hasil
terhadap Kaltim. Walaupun DBH
ini dihadapkan pada UU 33 yang
formulasinya jelas, paling tidak
proyek – proyek strategis itu bisa
diarahkan ke Kaltim, demikian
hanya dengan Dana Alokasi
Khusus.

penduduk dan dukungan
pembebasan lahan.
Sebelum mengakhiri
sambutannya, Rusmadi
berpesan kepada Pemprov,
Pemkab dan Pemkot untuk
memberikan perhatian terutama
untuk proyek – proyek strategis
yang memiliki daya ungkit dan
quick win terhadap fokus

Pertanian Paser dan Penajam
Paser Utara dimana terdapat
perusahaan Gunung Sewu Grup

Rusmadi berharap dari
hasil Rakor Bappeda se Kaltim ini,
pentingnya tindak lanjut

prioritas dan sasaran RKPD
Provinsi Kaltim tahun 2018. (dy)
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Perencanaan Pembangunan
Harus Responsif Terhadap
Kebutuhan Perkembangan Daerah
“PADA RKPD Kaltim tahun 2018, telah
ditetapkan fokus 12 prioritas daerah dan
75 program prioritas yang merupakan
turunan dari 119 program sebelumnya.
75 program prioritas ini disesuaikan
dengan posisi anggaran yang terbatas.
Artinya ada program yang tidak kita
lanjutkan, dimana program tersebut

Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si
Kepala Bappeda Provinsi Kaltim

dianggap tidak bisa dicapai dengan
diungkapkan Kepala Badan Perencanaan
Pe m b a n g u n a n D a e r a h P r o v i n s i
Kalimantan Timur Dr. Ir. H. Zairin Zain,
M.Si saat menyampaikan Arah Kebijakan
Pe m b a n g u n a n D a e r a h P r o v i n s i
Kalimantan Timur Tahun 2018 pada
Rapat Koordinasi Bappeda se Kaltim
tahun 2017 di Kota Balikpapan. Zairin
menyebutkan, “Sebagai contoh adalah

te r h u b u n g d e n g a n
kabupaten/kota yang lainnya”,
jelas Zairin.
Di dalam evaluasi, ada
beberapa indikator acuan yang
dicapai Kaltim, diantaranya
Indeks Pembangunan Manusia,
tingkat kemiskinan, dan
pengangguran yang bervariasi.
Kemiskinan Kaltim tahun 2016
mengalami penurunan, namun

program Beasiswa Kaltim Cemerlang
yang biasanya dialokasikan sebesar Rp
60 milyar setiap tahunnya, pada tahun
2018 mendatang dipangkas
anggarannya, otomatis jumlah
penerimanya akan dikurangi

capaian nasional. Artinya sektor
penunjang berhasil digenjot

menyesuaikan anggaran”.
Perlu dipastikan

diantaranya seper ti angka
harapan hidup, rata – rata lama

bahwa

pelaksanaan program harus
memprioritaskan daerah dan
kewilayahan, terutama daerah tertinggal
seperti Kabupaten Mahakam Ulu yang
memiliki kemiskinan tinggi dan
infrastruktur yang kurang memadai. “Ini
yang akan kita tekankan. Agar
kewilayahan kita yang terisolir bisa

pengangguran meningkat. Untuk
IPM, kenaikannya cukup
signifikan bahkan melebihi

sekolah, dan pengeluaran per
kapita daerah.
Adapun pertumbuhan
ekonomi Kaltim yang masih
bertumpu pada Sumber Daya
Alam tidak terbarukan harus

Perlu dipastikan bahwa
pelaksanaan program
harus memprioritaskan
daerah dan kewilayahan,
terutama daerah tertinggal
seperti Kabupaten
Mahakam Ulu yang
memiliki kemiskinan
tinggi dan infrastruktur
yang kurang memadai.

‘‘

Ini yang akan kita
tekankan. Agar
kewilayahan kita yang

‘‘

kondisi anggaran saat ini.”, demikian

terisolir bisa
terhubung dengan

kabupaten/kota yang
lainnya
,
jelas Zairin.

segera ditransform kepada sektor
– sektor lain seperti perkebunan,
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pertanian, dan pariwisata atau

menurun. APBD Provinsi Kaltim

paparannya, Zairin berpesan

sektor lainnya yang memiliki
potensi untuk meningkatkan

terus mengalami penurunan
sejak tahun 2013, sampai dengan

a g a r p e r e n c a n a a n
pembangunan responsif

pendapatan daerah.
Dari sisi investasi, share

tahun 2017 anggaran
pendapatan turun sebesar 3,4

terhadap perkembangan
kebutuhan daerah. Ke depan

terbesar ada di Kota Bontang dan
Kabupaten Kutai Timur. Dimana
Kota Bontang terkenal dengan
minyak dan gas nya, sedangkan
Kutim terkenal dengan

Triliun dibandingkan tahun 2013.
Sementara untuk anggaran
belanja mengalami penurunan
sebesar 7,1 Triliun dari tahun 2013
ke tahun 2017.

agar Bappeda menempatkan diri
dalam kaitan sinkronisasi antara
peran perencanaan dan
penganggaran. Perencanaan
pembangunan harus

perkebunannya. Investasi juga
perlu dikembangkan di daerah –

Pe n u r u n a n D B H y a n g
berkontribusi lebih dari 45%

mengedepankan dan
mempertimbangkan perubahan

daerah terisolir seperti
K a b u pa te n M a h u l u u n t u k

terhadap anggaran pendapatan
mempengaruhi kemampuan

zaman yang sangat dinamis.
Serta sudah seharusnya Bappeda

menggali potensi ekonomi yang

fiskal Kaltim. Lebih rendahnya

mengidentifikasi apa saja hal

ada di dalamnya.
Sementara itu, penurunan
kinerja sektor pertambangan
Kaltim juga berdampak pada
pendapatan DBH (Dana Bagi

realisasi penerimaan APBD tahun
2015 dibanding perkiraan APBD
2016 mengalami defisit yang
membesar. Hal ini berdampak
pada penundaan beberapa pos

yang harus diubah atau
disesuaikan agar tujuan
sinkronisasi dapat dicapai.
Artinya prioritas perencanaan
pembangunan oleh Gubernur,

Hasil) Kaltim yang pada akhirnya

belanja langsung pemerintah di

Bupati/Walikota diwujudkan

berpengaruh kepada
kemampuan fiskal yang

tahun 2016 sebesar 35%.
Sebelum mengakhiri

melalui dukungan anggaran
yang tepat sasaran. (dy)

Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si Kepala Bappeda Provinsi Kaltim menyampaikan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018 pada Rapat Koordinasi Bappeda se Kaltim
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Rakor Bappeda se-Kalimantan Timur Tahun 2017
Menyelaraskan RKPD Provinsi Kaltim Dengan
RKPD Kabupaten/Kota se Kaltim Tahun 2018

Tamu Undangan Rakor Rakor Bappeda se Kaltim tahun 2017 dihadiri oleh Perangkat Daerah Provinsi Kaltim,
Bappeda Kabupaten/Kota se Kaltim, serta beberapa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Balikpapan, 7/3/2017.
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Se –
Kalimantan Timur tahun 2017

Rakor Bappeda se Kaltim
tahun 2017 dihadiri oleh
Perangkat Daerah Provinsi Kaltim,
Bappeda Kabupaten/Kota se
Kaltim, serta beberapa Perangkat

berjalan lancar. Bertempat di
Ballroom Hotel Novotel Kota

Daerah Kabupaten/Kota terkait
dan dibuka langsung oleh

Kaltim tahun 2017 ini dalam

Balikpapan, Rakor Bappeda seKaltim ini mengangkat tema
“Penguatan Ekonomi Masyarakat

no. 25 tahun 2004 tentang Sistem

Menuju Kesejahteraan yang Adil
dan Merata” yang juga sekaligus
merupakan tema pembangunan
Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim
Dr. Ir. H. Rusmadi, MS.
Kepala Bidang Perencanaan
dan Pengendalian Pembangunan
Daerah Bappeda Provinsi Kaltim
D r s . H . Ta u f i k H e r m a w a n
mengungkapkan, “Rakor
Bappeda Se Kaltim tahun 2017

tentang Pemerintahan Daerah,
dan Peranturan Menteri Dalam
Negeri no. 54 tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

tahun 2018.

dalam rangka menyelaraskan

tentang Tahapan, Tatacara

RKPD Provinsi Kaltim tahun 2018
dengan RKPD Kabupaten/Kota
se Kaltim tahun 2018”.
Ia juga menjelaskan bahwa
pelaksanaan Rakor Bappeda Se
rangka menjalankan amanat UU
Perencanaan Pembangunan
Nasional, UU no. 23 tahun 2014
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Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Taufik juga menuturkan
Rakor Bappeda se Kaltim
m e r u pa k a n a g e n d a t e t a p
tahunan dimana pelaksanaannya
dilakukan secara bergilir di
Kabupaten/Kota se Kaltim. Rakor
Bappeda merupakan langkah
awal untuk memadu serasikan
re n c a n a p e m ba n g u n a n d i
Provinsi Kaltim dengan

Indonesia (Dr. Ir. Arifin Rudiyanto,
M.Sc), Kementerian Keuangan RI
(Dr. Boediarso Teguh Widodo,
ME), Kementerian Energi Sumber
Daya Mineral RI (Surya Herjuna,
S.Hut, M.Si), dan Kepala Bappeda
Provinsi Kaltim (Dr. Ir. H. Zairin
Zain, M.Si).
Sementara itu, Rakor
Bappeda se Kaltim tahun 2017 ini
melahirkan 10 (sepuluh)
kesepakatan yang ditanda

tangani langsung oleh Kepala
atau per wakilan Bappeda
Provinsi Kaltim dan Bappeda
Kabupaten/Kota se Kaltim.
Dimana, poin ke sepuluh dalam
kesepakatan menyebutkan
penyelenggaraan Rakor
Bappeda Se Kaltim tahun 2018
mendatang akan dilaksanakan di
Kota Bontang, selambatlambatnya minggu pertama
Bulan Februari tahun 2018. (dy)

perencanaan pembangunan
Kabupaten/Kota se Kaltim tahun
2018. Sehingga nantinya hasil
dari Rakor Bappeda se Kaltim ini
akan menjadi masukan dalam
penyelarasan program kegiatan,
proyek , target, dan lokasi
pembangunan antara
Pe m e r i n t a h P r o v i n s i d a n
Pemerintah Kabupaten/Kota
berdasarkan fokus prioritas
RKPD Kaltim tahun 2018.
Rakor Bappeda se Kaltim
tahun 2017 ini juga merupakan
langkah awal dalam
menindaklanjuti hasil Rapat
Koordinasi Teknis Pembangunan

Drs. H. Taufik Hermawan, Kasubid P3D menyampaikan laporan pelaksanaan Rakor Bappeda se Kaltim

Nasional di Makassar pada Bulan
Februari 2017 lalu, yang
selanjutnya akan dipadu
serasikan lagi dengan Forum
Perangkat Daerah yang
melibatkan Perangkat Daerah
tingkat provinsi dan
kabupaten/kota di Kaltim.
Rakor Bappeda se Kaltim
tahun 2017 menghadirkan
narasumber dari Kementerian
Perencanaan Pembangunan
N a s i o n a l ( P P N ) Re p u b l i k
Peserta Rakor Bappeda se Kaltim
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Verifikasi Data Dasar dan Konsolidasi
Teknis Penginputan Pada Aplikasi TEPRA
Samarinda, (2/3/2017).
Kepala UPTB Pusat Data dan
Informasi Charmarijaty, ST, M.Si membuka
acara Verifikasi Data Dasar dan Konsolidasi
Teknis Penginputan Form-form pada
Aplikasi TEPRA mewakili Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala
Bidang Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Daerah (P3D) bertempat di

Daerah, jadi kami jemput bola, kami yang
datang ke PD tapi mengingat adanya
perubahan struktur PD dan Penunjukan
PPTK yang berjalan lambat jadi kita tidak
punya cukup waktu” ungkap Charmarijaty
atau yang akrab disapa Nona.
Dalam sambutannya Nona berharap
klarifikasi data yang sudah terinput dalam
aplikasi bisa menjadi lebih efektif dan
efisien. Dengan kelengkapan data yang
terinput maka akan memudahkan tim
TEPRA untuk mengevaluasi Renstra dan
Renja “Kalau bapak/ibu mengisi form-form
di dalam data TEPRA itu lengkap, akan
memudahkan tim verifikasi di Bid.P3D
( B a p p e d a P r o v. K a l t i m ) u n t u k
mengevaluasi Renja dan Renstra, jadi tidak
perlu lagi mengisi form evaluasi triwulanan
seperti dulu”, jelasnya.

“

Kalau dulu konsolidasi
dan verifikasi data
teknis kita lakukan di
masing-masing
Perangkat Daerah,
jadi kami jemput bola,
kami yang datang ke
PD tapi mengingat
adanya perubahan
struktur PD dan
Penunjukan PPTK
yang berjalan lambat

“

Ruang Rapat Pola Dasar Kantor Bappeda
Provinsi Kaltim.
Berbeda dari tahun sebelumya,
konsolidasi dan verifikasi teknis data kali
ini dilakukan secara bersama dalam satu
forum hal ini di karenakan waktu
pelaksanaan yang terbatas, “Kalau dulu
konsolidasi dan verifikasi data teknis kita
lakukan di masing-masing Perangkat

jadi kita tidak punya
cukup waktu”

Charmarijaty, ST, M.Si

Kepala UPTB Pusdatin Charmarijaty, ST, M.Si bersama
Kasubid Pengendalian dan Evaluasi, Muhammad Hamsani, ST, M.Si
menjadi Narasumber pada acara Verifikasi Data Dasar dan
Konsolidasi Teknik Penginputan Form-Form pada aplikasi TEPRA.

Hal senada juga di
sampaikan oleh Muhammad
Hamsani, ST, M.Si selaku Kasubid
Pengendalian dan Evaluasi
Bappeda Provinsi Kaltim, “Kami
mengharapkan kawan-kawan
memberikan informasi input
data yang benar karena kami
akan langsung melakukan
verifikasi capaian hasil yang
nantinya akan menjadi
rekomendasi pada saat
penyusunan APBD kita ke depan”
ungkapnya.
Menurut Nona, jika dilihat
dari yang sudah di inventarisir
oleh tim TEPRA di Bappeda
Provinsi Kaltim ada beberapa
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hadir dalam kegiatan ini agar
dapat memberi masukan
kepada kepala PD masingmasing agar setiap bulanya
m e l a k u k a n ko n s o l i d a s i
pengisian pelaporan di
aplikasi TEPRA sehinggga
dapat disampaikan pada
Forum Rapim.
Adapun penjelasan
teknis tentang pengisisan
aplikasi disampaikan oleh
Kasubid Pengendalian dan
Evaluasi Muhammad
Hamsani, ST, M.Si. Pada sesi
ini beliau menekankan
pengisian pada form
Peserta Rapat Verifikasi Data Dasar dan Kosnsolidasi Teknis Penginputan
Form-form pada Aplikasi TEPRA.

Perangkat Daerah (PD) yang
pelaporannya masih sampai
akhir 2016, mungkin yang perlu
di tekankan teknis pelaporannya.
Kemudian ia juga menekankan
untuk kegiatan monitoring
terpadu agar form yang tersedia

jelasnya.
M e n g e n a i Pe n g a d a a n
Barang dan Jasa di RUP yang sudah
di inventarisir oleh tim TEPRA ada
279 paket (pengadaan barang dan
jasa 36 paket, kontruksi 85 paket,
konsultasi 97 paket, jasa lainya 61

di dalam aplikasi diisi sebaik
mungkin oleh operator masing-

paket) yang perlu di klarifikasi
terkait perubahan perubahan

masing PD sehingga
pelaksanaan monitoring
kedepannya dapat terstruktur
dan terjadwal dengan baik. “Jika
memang anggaran untuk
perjalanan dinas monitoring
setiap PD minim kami mohon
untuk mengisi Apilkasi (form D)
dengan sebaik mungkin, supaya

pemaketan. Dalam hal ini Nona
menuturkan aplikasi Tim Evaluasi
d a n Pe n g a w a s a n R e a l i s a s i
Anggaran (TEPRA) dan Sistem
Re n c a n a U m u m Pe n g a d a a n
(SIRUP) sudah di integrasikan, jika
memang ada perubahan
pemaketan di karenakan kesalahan
i d e n t i f i k a s i a t a u ke s a l a h a n

anggaran kita yang terbatas ini
hanya kita fokuskan pada paketpaket yang kelihatannya
bermasalah atau terlambat”,

verifikasi upayakan segera direvisi
di SIRUP sebelum masuk di aplikasi
TEPRA.
Nona menghimbau staf yang
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khususnya dokumentasi
untuk disesuaikan. “Jadi
jangan sampai seperti tahun
lalu dokumentasi yang di
tampilkan itu-itu saja, karean
terobosan yang coba kita
ambil adalah bagaimana
TEPRA nanti bisa dinikmati
level pimpinan seper ti
gubernur
bisa melihat
perkembangan secara Real
Time, tapi kita perkuat lagi
adalah data-data kita yang
a d a u j u n g to m ba k n y a
adalah kawan-kawan
operator yang ada di PD”,
imbuhnya.
Hamsani pun
berharap rapat konsolidasi
di tahun depan tidak lagi
dilakukan pada awal tahun
melaiankan di akhir tahun
sebelumnya. Misalnya untuk
tahun 2017 konsolidasi
dilakukan di Desember
2016. (Ft)
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Rakor Program Prioritas Kaltim
Menentukan Arah Kebijakan 2018
Samarinda, 29/3/2017.

Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur melalui Badan Perencanaan
P e m b a n g u n a n D a e r a h
menyelenggarakan Rapat Koordinasi
Program Prioritas Tahun 2018 di ruang
rapat Poldas Bappeda Kaltim Jl. Kusuma
Bangsa Nomor 2 Samarinda dihadiri
peserta kurang lebih dua ratus orang
berasal dari DPRD Provinsi Kaltim dan
seluruh Perangkat Daerah lingkup
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Pelaksanaan Rakor Program
Prioritas Kaltim Tahun 2018 merupakan
forum yang sangat strategis dan dapat
menentukan arah kebijakan dan
pembangunan yang bermuara pada
penetapan program prioritas
pembangunan daerah tahun 2018.
Pertemuan hari ini merupakan finalisasi
dari rangkaian Pembahasan Program
Prioritas yang telah dilaksanakan sejak
tanggal 22 sampai dengan 27 Maret oleh
Bidang Perencana Bappeda Provinsi
Kalimantan Timur dengan masingmasing Perangkat Daerah nya, melalui
aplikasi Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIPPD).
Hal ini diungkapkan oleh Asisten II
Pe re ko n o m i a n d a n A d m i n i s t r a s i
Pembangunan Ir.H.Ichwansyah, MM
mewakili Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Timur didampingi Kepala
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur,
Dr.Ir.H. Zairin Zain, M.Si pada saat
membuka Rakor Program Prioritas Kaltim
tahun 2018.
Dalam sambutannya Sekretaris

Asisten II Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ir.H.Ichwansyah, MM
Mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyampaikan
sambutan pada Rakor Program Prioritas Kaltim dan dampingi
Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Dr.Ir.H. Zairin Zain, M.Si

Daerah Provinsi Kaltim yang dibacakan oleh Asisten
Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
mengatakan bahwa RKPD Tahun 2018 merupakan tahun
terakhir pelaksanaan RPJMD 2013-2018 dengan visi
“Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis
Agro Industri dan Energi Ramah Lingkungan” di bawah
Kepemimpinan Bapak Awang Faroek Ishak. Dalam tahap
perencanaan jangka panjang, RPJMD 2013-2018
merupakan tahapan membangun pondasi dasar menuju
Transformasi Struktur Ekonomi Daerah dengan visi
membangun struktur ekonomi daerah yang bertopang
pada pengolahan sumberdaya alam yang terbaharukan.
Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD tahun ke-3 yaitu
tahun 2016 menunjukkan bahwa jika ditinjau dari capaian
kinerja 19 Sasaran RPJMD Kaltim capaiannya ‘cukup baik’,
dimana sebanyak 54,62% dari sasaran RPJMD telah
tercapai. Selanjutnya jika ditinjau dari 119 Program
Prioritas, maka capaiannya adalah
73,68% on track;
15,79% on-going; dan 10,53% offtrack. Hal ini
menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan sebagian besar
telah mengarah kepada apa yang menjadi target daerah.
Buletin Bappeda Prov. Kaltim // Edisi : Maret 2017
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Dengan tema “Penguatan
Ekonomi Masyarakat Menuju
Kesejahteraan Yang Adil dan
Merata” RKPD Kalimantan Timur di
Tahun 2018 mengandung makna
bahwa pembangunan daerah
memprioritaskan pada programprogram yang mengarah
p e n i n g k a t a n ke s e j a h t e r a a n
masyarakat secara adil dan merata.
Hal ini perlu menjadi fokus
perhatian kita bersama agar Visi
RPJMD Kaltim 2013-2018 dapat
terwujud.
Tema RKPD Tahun 2018
mengandung pengertian bahwa
pembangunan perekonomian
daerah diarahkan pada
optimalisasi dan integrasi belanja
pembangunan baik yang
bersumber dari belanja
pemerintah, swasta dan
masyarakat dalam mendorong
p e n i n g k a t a n p e re ko n o m i a n
masyarakat yang berdampak
langsung dalam mengurangi
angka kemiskinan dan
pengangguran.
Dengan terintegrasinya
belanja pemerintah, swasta dan
masyarakat maka diharapkan
kualitas pertumbuhan ekonomi
Kalimantan Timur akan semakin
baik, dimana secara langsung
aktivitas ekonomi diharapkan
dapat memperbaiki kesejahteraan
masyarakat dan menurunkan
angka kemiskinan dan
pengangguran. Salah satu cara
yang dapat dilakukan adalah
melakukan kemitraan masyarakat
dengan usaha-usaha besar yang
menjadi penopang perekonomian
22

Peserta Rapat Koordinasi Program Prioritas Tahun 2018 di ruang rapat Poldas Bappeda Kaltim

Kalimantan Timur.
Bila melihat dari PDRB
berdasarkan pengeluaran
tahun 2016, perekonomian
Kalimantan Timur ditopang
oleh komponen nett ekspor
sebesar 57,51%, investasi
sebesar 24,63%, dan
konsumsi rumah tangga
sebesar 14.85%. Struktur
penopang pertumbuhan ini
sangat rentan terhadap
gejolak harga komoditas
dan kondisi perekonomian
di luar Kalimantan Timur.
D e n g a n
memperhatikan struktur
perekonomian daerah
tersebut, maka konsep dan
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strategi pengembangan 8 Kawasan
Strategis yang telah dituangkan
dalam RPJMD Provinsi Kalimantan
Timur tahun 2013-2018 perlu
semakin diperkuat untuk
mendapatkan Nilai Tambah dari
setiap komoditas yang dihasilkan.
Keunggulan komparatif
masingmasing kawasan perlu
didukung oleh belanja pemerintah
yang terfokus pada peningkatan
daya saing investasi pada masingmasing kawasan.
Sebagaimana kita ketahui,
bahwa kondisi keuangan Provinsi
Kalimantan Timur dalam kurun
waktu beberapa tahun terakhir ini
terus mengalami “penurunan”. Jika
kita melihat trend-nya, sejak tahun

O d a h Ba p p e d a

daerah.
Kondisi ini pada akhirnya
“memaksa” Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur untuk
melakukan revisi target pada
RPJMD Tahun 2013 – 2018, dari
yang sebelumnya berjumlah 119
Program Prioritas menjadi 29
Program Prioritas.
Pe m i l i h a n 2 9 P ro g r a m
Prioritas ini sendiri dilakukan
dengan pendekatan pada
program-program yang dinilai
memiliki daya ungkit langsung
dalam pemecahan permasalahan,
seperti : Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan, Program
Ke m u d a h a n Pe l a y a n a n d a n

2013 sampai dengan tahun 2017
anggaran pendapatan turun
sebesar 3,4 Triliun. Sementara
untuk anggaran belanja dari tahun
2013 ke tahun 2017 mengalami
penurunan sebesar 7,1 Triliun.
Selain karena menurun-nya
harga komoditas dunia, Penurunan
Dana Bagi Hasil yang berkontribusi
lebih dari 45% terhadap anggaran
pendapatan juga mempengaruhi
kemampuan fiskal Kaltim. Bahkan
rendahnya realisasi penerimaan
APBD mengakibatkan Kalimantan
Timur mengalami defisit anggaran,
yang mengharuskan penundaan
beberapa pos belanja langsung
pemerintah, seperti pada tahun
2016 yang lalu, dengan penundaan

sebesar 35%.
B e r b a g a i
permasalahan yang kita
hadapi ini, seperti :
Ketergantungan ekonomi
daerah pada harga
komoditas dunia,
Ketidakpastian kebijakan
transfer dana pusat ke
daerah, serta perubahan
r e g u l a s i
y a n g
mempengaruhi kewenangan
dan kelembagaan,
mengharuskan kita
mencermati kembali
Program Prioritas
Pembangunan Daerah untuk
kemudian disesuaikan
dengan kemampuan Fiskal

Percepatan Perizinan, Program
Pengembangan Ketenagalistrikan,
Program Peningkatan Produksi
Per tanian Tanaman Pangan,
Program Pembangunan Jalan Tol,
Program Pembukaan Keterisolasian wilayah, dan lain-lain.
Artinya, program-program yang
kita rencanakan di RKPD 2018,
haruslah dalam koridor upaya
mendukung pencapaian sasaran
dan target dari 29 program
prioritas tersebut.
Untuk kita ketahui bersama,
bahwa Kapasitas Riil Keuangan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur
untuk tahun 2018 diperkirakan
“hanya” sebesar ±224 Miliar. Atau
menurun sebesar 426 Miliar dari
Kapasitas Riil di tahun 2017 yang
sebesar ±650 Miliar. Dengan
anggaran belanja yang
diproyeksikan kurang-lebih sama
dengan tahun 2017 sebesar 8
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Triliun, beban belanja yang harus
dibiayai oleh Pemerintah Provinsi
meningkat tajam.

menciptakan kegiatan yang
mampu membangkitkan
s u m b e r - s u m b e r

Melalui Rapat Koordinasi ini
saya mengharapkan setidaknya
ada 4 (empat) substansi utama
yang dapat disepakati oleh seluruh
Organisasi Perangkat Daerah
dalam penyusunan RKPD 2018,

Beberapa diantara belanja
wajib dan mengikat yang cukup

pembiayaan pembangunan

banyak “menyedot” proporsi
anggaran belanja di tahun 2018

bergantung pada sumber
pendanaan dari pusat

yaitu : Penuntasan Proyek-Proyek
Multi Years Contract, sebesar ±1,5
Triliun dan Biaya Pelaksanaan
±PILKADA sebesar ±400 Miliar.
Saya meyakini bahwa BAPPEDA

maupun hutang.
Sebagai contoh
Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur melalui
Bappeda dan Dinas ESDM

telah bekerja keras untuk membagi
anggaran yang terbatas ini kepada

pada tanggal 23-24 Februari

setiap Organisasi Perangkat
Daerah sesuai dengan

Program Pemberdayaan
Masyarakat (PPM) pada

kebutuhannya.
Terhadap hal tersebut, saya
meminta kepada setiap Perangkat
Daerah untuk menerima kondisi
ini, serta dapat benar-benar
memanfaatkan dana yang tersedia

k e g i a t a n u s a h a
Pertambangan Mineral dan
Batubara dengan program
pemerintah provinsi tahun
2017. Tercatat sebanyak 52
perusahan Pertambangan

secara efektif, efisien, cermat, dan

Mineral dan Batubara di

Forum Perangkat Daerah yang
akan rencananya akan
dilaksanakan siang hari ini sampai
besok.
Pada akhir sambutannya
Sekdaprov Kaltim berpesan bahwa
sebagai output dari kegiatan ini,

bijak, dalam rangka memenuhi
kewajiban palayanan

Kalimantan Timur telah
menyampaikan sebanyak

saya meminta adanya Berita Acara
Verifikasi Rancangan Rencana

pemerintahan kepada publik,
s e m ba r i m e n d u k u n g u pa y a
pencapaian target ProgramProgram Prioritas yang telah
dicanangkan.
Tentu bukan tugas yang

518 PPM secara tersebar di
kabupaten/kota dengan
jumlah dana sebesar
Rp.158,510 Milyar.
Adapun programprogram yang di rencanakan

mudah, namun dengan kapabilitas

adalah program beasiswa,

Kerja Perangkat Daerah tahun
2018, yang disertai dengan
lampiran Matrik Rencana
Program/kegiatan Perangkat
Daerah Tahun 2018.
Berita Acara ini
ditandatangani oleh Pejabat

yang dimiliki oleh rekan-rekan

bantuan bibit pertanian,

sekalian, serta dengan kerja-sama

rehabilitasi sekolah,
pembangunan irigasi dan
lainlain. Diharapkan dana

kita semua, saya yakin tantangan

sehingga tidak terus

telah melakukan sinkronisasi

ini dapat diselesaikan dengan baik.
Perlu saya tegaskan, bahwa
Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur sangat menghindari

stimulus bagi sumber
pembiayaan pembangunan

kebijakan Hutang dalam
penganggaran. Oleh karena itu,

daerah dalam mencapai
target-target pembangunan

kita semua harus mampu
melakukan terobosan dalam hal

p r o v i n s i
kabupaten/kota.
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PPM tersebut dapat menjadi
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d a n

yakni : (1) Rencana Pagu Anggaran;
(2) Target Kinerja; (3) Lokasi
Spesifik, dan (4) Jenis Belanja; dari
masingmasing Program Prioritas.
Hasill pertemuan ini selanjutnya
akan menjadi masukan penting
dalam proses sinkronisasi dan
sinergitas antara program prioritas
provinsi dengan hasil Musrenbang
RKPD kabupaten/kota dalam acara

Bidang Perencana Bappeda
Provinsi Kaltim dan Pejabat dari
masing-masing Perangkat Daerah
yang bersangkutan. Selain itu, saya
meminta adanya Berita Acara
Kesepakatan Program Prioritas
yang ditandatangani oleh Kepala
Bappeda, Sekretaris Daerah dan
perwakilan Kepala Perangkat
Daerah. (Humas Bappeda Provinsi
Kaltim/Sukandar,S.Sos)
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Musrenbang

Kota Samarinda 2017

Samarinda, 14/3/2017.

Kepala Bappeda Provinsi
Kalimantan Timur, Dr. Ir. H. Zairin
Zain, M.Si menyampaikan
paparan pada acara Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Kota Samarinda
tahun 2017 dalam rangka
penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2018
di ruang rapat lantai 6 gedung
Bank Kaltim, Samarinda
14/3/2017. Dalam sambutannya,

H. Zairin Zain yang merupakan
mantan Kepala Dinas

adalah Kebijakan Money Folloy
Program yang lebih

Perhubungan Provinsi
Kalimantan Timur dan Kepala Biro
Humas Setwilda Provinsi
K a l i m a n t a n T i m u r
menyampaikan bahwa salah satu
dalam mengatasi permasalahan
anggaran yang setiap tahunnya
mengalami penurun maka
program yang paling tepat dan

menitikberatkan pada
pengelolaan keuangan hanya
focus pada program prioritas
pembangunan yang membawa
dam pak l angs ung kepada
kesejahteraan rakyat. Kebijakan
sebelumnya money follow
function. Pendekatan kebijakan
Money Folloy Program bersifat

sesuai dengan kebijakan dari
Pemerintah Pusat yaitu kebijakan
dalam pengelolaan anggaran

holistik, matik, terintegrasi, dan
parsial serta
mengamankan
pada hal yang lebih prioritas.
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Prinsip Money Follow
program
dilakukan untuk
mengamankan alokasi dana
pada program prioritas dan
meningkatkan efisiensi untuk
belanja program prioritas.
Implimentasi pendekatan
tersebut dilakukan dengan
mengerucutkan atau
memfokuskan terhadap usulan
program/kegiatan prioritas,
mengintegrasikan berbagai
sumber pendanaan
(Kementrian/Lembaga, subsidi,

pembangunan sebanyak 12
program kemudian difokuskan
pada RKPD tahun 2018 menjadi
6 sektor prioritas pembangunan
diantara :
1. Pendidikan dan Kesehatan;
2. Percepatan pengentasan

4. Pengembangan ekonomi
kerakyatan;
5. Pengembangan Agribisnis
dan
6. Peningkatan Kualitas
Infrastruktur Dasar.
Sedangkan program

kemiskinan;
3. Perluasan kesempatan kerja;

prioritas semula sebanyak 119
sesuai RPJMD Kaltim Tahun

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

Wakil Walikota Samarinda ( Tengah )
Ir. H. Nusyirwan Ismail, M.Si,
Plt. Sekkot Samarinda H. Hermanto
dan Kepala Bappeda Provinsi Kaltim
Dr.Ir.H.Zairin Zain, M.Si
hadir pada Musrenbang
Kota Samarinda.
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Swara Bappeda

6

Sektor Prioritas
Pembangunan
Peningkatan Kualitas
Infrastruktur Dasar.

Pendidikan dan
Kesehatan;

Percepatan
Pengentasan
Kemiskinan

Pengembangan Agribisnis

Perluasan
Kesempatan
Kerja;

Pengembangan
Ekonomi Kerakyatan

2013-2018 kemudian difokuskan RKPD
Kaltim Tahun 2018 menjadi 29 program
prioritas.
Kebijakan penggunaan anggaran
Money Follow Program merupakan
kebijakan dari Pemerintah Pusat maka

kebijakan Money Follow Program bukan
lagi menggunakan money follow
function. Penerapan kebijakan Money
Follow Program oleh Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur tentu
bertujuan untuk meningkatkan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
sebagai kepanjangan tangan dari

efesiensi belanja prioritas tahun
anggaran 2017 maupun tahun 2018.

Pemerintah Pusat mulai tahun 2017 dan
tahun selanjutnya telah menerapkan

(Humas Bappeda Provinsi Kaltim
/Sukandar,S.Sos).
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Samarinda, (14/3/2017).

“Pelatihan Dasar Geographic
Information System (GIS) ini
sangat bermanfaat, terutama
dalam meningkatkan kapasitas
Sumber Daya Manusia (SDM)

Timur di Hotel Selyca, Plaza Mulia
Samarinda.
Pelatihan dihadiri oleh
peserta dari Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Kaltim/Kaltara
dan Kabupaten/Kota. Dimana

telah membantu pemerintah
d a l a m u p a y a
pengimplementasian Kebijakan
Satu Peta di daerah, salah
satunya melalui pelatihan dasar
GIS.

dalam mengoperasionalakan
dan memanfaatkan aplikasi GIS.”,

juga turut hadir dalam pelatihan
ini Moefid Magfoedin (MCA

demikian diungkapkan oleh
Kepala UPTB Pusat Data dan
Informasi Charmarijaty, ST, M.Si
mewakili Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Kalimantan
Timur dalam acara “Pelatihan

Indonesia), Karl Peter Kucera
(Team Leader NIRAS), dan Martin
Hardiono (MCC). Pelatihan ini
diselenggarakan oleh NIRAS
bersama dengan PT. MI dan
LATIN yang bekerjasama dalam
pelaksanaan program PmaP#4

Dalam era pembangunan
moderen saat ini, dukungan data
d a n i n f o r m a s i g e o s pa s i a l
sangatlah diperlukan, baik dari
proses perencanaan,
pengendalian, hingga pada
proses monitoring dan evaluasi.
Charmarijaty atau yang akrab
disapa Nona ini menuturkan

Dasar Geographic Information
System (GIS) Provinsi Kalimantan

(Participatory Mapping and Land
Use Planning periode 4) yang

“Membangun data itu memang
mahal, tetapi membangun tanpa
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yang lalu di Pulau Kalimantan
akibat lemahnya data dan
pengawasan terhadap aktifitas
pembukaan lahan untuk izin
perkebunan.
Oleh karenanya, Nona
meyakini tanpa ketersediaan
data jauh lebih mahal”. Sehingga
kebutuhan data yang
berkualitas, tepat dan akurat
sangat tinggi terutama dalam
p e n y e l e n g g a r a a n

peta dengan yang lain.
Lemahnya penyelenggaraan
informasi geospasial
menyebabkan munculnya
permasalahan baru di daerah,

pembangunan.
Namun sampai saat ini

baik secara langsung maupun

informasi geospasial yang
handal dan berkualitas dalam
p e n y e l e n g g a r a a n
pembangunan, mustahil
mewujudkan pembangunan
yang berkualitas pula.

tidak langsung. Mulai dari

Sejauh ini, implementasi

berbagai permasalahan
mendasar terkait dengan
penyelenggaraan informasi
geospasial masih sering
dijumpai, khususnya di lingkup

masalah yang terkait dengan
i n v e s t a s i , s e p e r t i
ke t i d a k s e l a r a s a n d o k u m e n
rencana tata ruang antara
pemerintah provinsi dengan

Kebijakan Satu Peta di Provinsi
Kaltim sejatinya sudah berjalan
sejak tahun 2014 melalui
penyelenggaraan Jaringan
Informasi Geospasial Daerah

pemerintah daerah. Nona
mengungkapkan dintara

kabupaten/kota, tumpang tindih
perizinan pemanfaatan ruang,

yang dikenal dengan Program
One Data One Map. Terhadap

permasalahan yang dimaksud
terkait perbedaan penggunaan
peta dasar yang menyebabkan
tidak sinkronnya informasi satu

sampai dengan masalah terkait
bencana, seperti terjadinya
kebakaran hutan dan lahan
gambut yang pada tahun 2015

tingginya komitmen daerah,
pemerintah pusat melalui Badan
Informasi Geospasial pada tahun
2016 lalu Pemprov Kaltim
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S w a r a B a p p ed a

menerima anugerah
Bhumandala Award sebagai
daearh penyelenggara Simpul
Jaringan Informasi Geospasial
Terbaik 1 untuk kategori provinsi.
Dimana penghargaan tersebut
diterima langsung oleh
Gubernur Kaltim di Cibinong.
Disamping itu, Bhumandala
Award juga diberikan kepada
Kota Bontang dan Kota
Balikpapan sebagai
penyelenggara Simpul Jaringan
Informasi Geospasial Terbaik 4
dan 5 untuk kategori kota.
A r t i n y a ko m i t m e n
kabupaten/kota juga tergolong
tinggi dalam pengembangan
One Data One Map di daerahnya
masing-masing serta berjalan
baiknya fungsi pembinaan
penyelenggaraan informasi
geospasial di Kaltim.
D a l a m r a n g k a
pengembangan Jaringan
Informasi Geospasial Daerah
One Data One Map, khususnya
dalam pengembangan Sumber
Daya Manusia sekiranya perlu
ada peningkatan kapasitas
sumber daya manusia pengelola
Jaringan Informasi Geospasial
Daerah yang ada di organisasi
perangkat daerah baik level
p r o v i n s i m a u p u n
kabupaten/kota secara
berkesinambungan dan
berkelanjutan. Disamping itu
juga perlu adanya penunjukkan
dan penugasan satu orang
penanggung jawab dari masingmasing Perangkat Daerah
sebagai pengelola informasi
30

geospasial tematik di setiap
sektor yang dibawahinya.
Kerjasama dengan instansi
pusat, institusi akademis dan
lembaga non pemerintah dalam
penyelenggaraan pelatihan –

MCA-Indonesia berdasarkan
amanat dari program kerjasama
bilateral antara pemerintah
Republik Indonesia dengan
pemerintah Amerika Serikat
melaui program compact MCA-

pelatihan dan bimbingan teknis
seputar bidang keilmuan
pengolahan data dan informasi
geospasial juga sangat
diperlukan.
Dan yang terpenting adalah
komitmen dari tiap personil yang
ada untuk terus berupaya dan
b e r i n o v a s i u n t u k

Indonesia – Bappenas. Dimana
satu diantara fokusnya sebagai
institusi yang memimpin
konsorsium NIRAS bekerjasama
dengan PT. MI dan LATIN sebagai
pelaksana program PmaP#4
ialah
mendukung
pengembangan kapasitas
pemerintah daerah dalam

mengembangkan kapasitas diri

mengimplementasikan

dalam rangka mewujudkan
kebijakan satu peta melalui

kebijakan satu peta dan satu
pintu perijinan. Maka, kegiatan

p e n y e l e n g g a r a a n Ja r i n g a n
Informasi Geospasial Daerah
yang berkualitas.
Dalam kesempatan ini,
Moefid Magfoedin dari MCA
Indonesia menjelaskan secara

pelatihan Geographic
Information System tingkat dasar
ini merupakan bagian dari
kegiatan capacity building dan
akan dilanjutkan dengan
rangkaian kegiatan lainnya untuk

singkat bahwa PmaP#4
merupakan salah satu kegiatan
komponen Participatory Land Use
Planning yang digagas oleh

mendukung implementasi
program satu peta dan satu pintu
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perijinan. (dy)

Swara Bappeda

Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Dr. Ir. H. Awang Faroek Ishak menghadiri rapat terbatas, bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan progres prioritas di daerah

Tampil Beda, Kaltim
Loloskan 18 Proyek Strategis
Jakarta, (9/3/2017).

“Saya melihat dengan
semakin membaiknya komoditas
m i n e r ba d i pa s a r g l o ba l ,
perekonomian di Kaltim akan
kembali menggeliat. Namun
demikian saya ingin
memanfaatkan kondisi ini
sebagai momentum untuk
melakukan langkah – langkah
pengembangan sektor – sektor
unggulan alternatif diluar sektor
p e r t a m ba n g a n ”, d e m i k i a n
diungkapkan Presiden Republik
Indonesia Joko Widodo dalam
Rapat Terbatas dalam rangka
untuk
mengevaluasi
pelaksanaan proyek strategis
nasional dan progres prioritas di
daerah.

Dalam kesempatan ini,
Gubernur Provinsi Kalimantan

menyerap tenaga kerja di Kaltim.
Disamping itu Jokowi juga

Timur Dr. Ir. H. Awang Faroek
Ishak merupakan satu diantara
pimpinan daerah yang mendapat
kehormatan untuk hadir dalam
rapat terbatas. Dimana Awang
didampingi oleh Sekretaris

mengharapkan pertumbuhan
ekonomi di Kaltim semakin
membaik seiring dengan mulai
beroperasinya pabrik CPO,
pembangunan kilang minyak di
Bontang serta upgrading kilang

Daerah Provinsi Kaltim Dr. Ir. H.
Rusmadi, MS, Kepala Badan

– kilang minyak eksisting oleh
Pertamina di Kaltim.

Perencanaan Pembangunan

Menurut Jokowi, agar

Daerah Kaltim Dr. Ir. H. Zairin Zain,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Provinsi
Kaltim, dan beberapa staf lainnya.
Jokowi mengungkapkan
pentingnya pengembangan

perekonomian Kaltim bisa
tumbuh ke arah positif dan lebih
cepat, infrastruktur pendukung
harus dibenahi baik infratsruktur
transportasi seperti jalan tol
Balikpapan - Samarinda, Jalan

sektor-sektor alternatif, karena
sangat diharapkan dapat

trans Kalimantan, pembangunan
jalur kereta api, pembangunan
bandara dan penyiapan

menciptakan nilai tambah dan
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Swara Bappeda

K a l i m a n t a n , s e r t a
Pengembangan Pertanian Food
Estate sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan padi di
Provinsi Kaltim (upaya
swasembada pangan).
Sementara 9 (sembilan)
usulan proyek strategis
tambahan dari Kaltim antaralain :
Pembangunan Jalan Akses

Setelah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden RI, Gubernur Kaltim Dr. Ir. H. Awang Faroek Ishak
menjawab pertanyaan dari wartawan.

seperti Kawasan Industri Khuhus

menggembirakan sehingga
berimbas pada kondisi
pembangunan maupun
kehidupan masyarakat. Untuk itu
Pemprov Kaltim melakukan

Maloy yang nantinya akan

berbagai langkah strategis

d i f o k u s k a n pa d a i n d u s t r i
pengolahan kelapa sawit. “Kita
juga perlu menuntaskan
pembangunan waduk dan
bendungan, serta infrastruktur

dengan menggali berbagai
potensi ekonomi yang bisa

pelabuhan serta galangan kapal,
juga infrastruktur penunjang
untuk pengembangan kawasan
industri pengolahan di Kaltim

yang bermanfaat bagi sektor
pertanian agar dapat
dikembangkan untuk
penyediaan air baku dan sumber
energi alternatif.”, tambah
Jokowi.
Pada Ratas kali ini, Gubernur
Kaltim melaporan pelaksanaan
proyek strategis nasional di
Kaltim berdasarkan Perpres
Nomor 3/2016, yakni terdapat
sembilan proyek ditambah
sembilan usulan proyek strategis
daerah. Dikutip dari antara news,
tambahan usulan proyek
tersebut dilakukan mengingat
kondisi perekonomian global
dan nasional, masih kurang
32

meningkatkan pertumbuhan
ekonomi. Langkah yang
ditempuh diantaranya dengan
menggali sektor agoindustri dan
per tanian dalam ar ti luas,
sehingga 18 proyek yang sedang
berjalan tersebut diharapkan
dapat memacu pertumbuhannya.
Adapun 9 (sembilan) proyek
strategis nasional di daerah yang
sedang berjalan diantaranya
Jalan Tol Balikpapan – Samarinda,
Pembangunan Rel Kereta Api
Provinsi, Pelabuhan Baru dan
Pe n g e m b a n g a n K a p a s i t a s
Pelabuhan KEK MBTK, Kilang
Minyak Bontang, Upgrading
Kilang Minyak Balikpapan,
Bendungan Marangkayu,
Bendungan Teritip, Kawasan
Industri/KEK Maloy Batuta Trans
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Perbatasan, Pembangunan
Bandara Samarinda Baru,
Pembangunan Jalan Akses
Bandara Samarinda Baru,
Pembangunan Jalan Pendekat
Jembatan Pulau Balang,
Pembangunan Bandara Maratua,
Pembangunan PLTU Mulut
Ta m b a n g 1 0 0 0 M W,
Pengembangan 2 Juta Ha Kelapa
Sawit, Pembangunan Jembatan
Tol PPU – Balikpapan, serta
P e m b a n g u n a n J a l a n To l
Samarinda – Bontang.
Terkait hal ini, dalam Ratas
Jokowi menyatakan menyetujui
18 proyek strategis usulan
Gubernur Kaltim tersebut dan
menginstruksikan untuk segera
direalisasikan, dengan tujuan
meningkatkan pertumbuhan
ekonomi Kaltim dan
pengembangan sektor ekonomi
alternatif. Disamping itu Presiden
Jokowi juga memuji tampilan
laporan dari Provinsi Kaltim yang
berbeda dengan provinsi lain
karena menyertakan gambar
atau foto kondisi riil
perkembangan setiap proyek
yang sedang dan akan
dilaksanakan. (dy)

D W P B a p p ed a

Beauty Class DWP
Bappeda Prov. Kaltim
Samarinda. Dharma Wanita Persatuan
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur tak
putus menggelar kegiatan untuk
mengembangkan potensi anggotanya.
Kali ini digelar kegiatan “Beauty Class”
untuk menambah ilmu dan pengetahuan
para anggota dalam memaksimalkan
penampilannya terutama dalam hal tata
rias wajah. Kegiatan ini sebagai bentuk
pengembangan kepribadian sebagai
suatu proses untuk mengasah sifat-sifat
baik pada seseorang dan mengurangi
sifat-sifat yang buruk. Disamping itu juga
menyangkut sikap hidup, cara berpikir,
berpenampilan, dan tingkah laku yang
kesemuanya akan mewujudkan pribadi
y a n g
m a m p u
berkomunikasi dan
membawa diri secara baik
dan benar.
Secara khusus,
pelatihan diadakan
dengan tujuan untuk
m e n i n g k a t k a n
pengetahuan anggota
DWP tetang cara
menggunakan alat make
up yang benar dan
kegunaannya masing –
masing kaitannya dengan
menambah rasa percaya
diri dalam berpenampilan.

Peralatan Make Up yang
disediakan sebagai pelatihan.

Ibu - Ibu Dharma Wanita yang mengikuti kegiatan “Beauty Class” dalam merias wajah
di gedung Ruang Saji Bappeda Provinsi Kaltim.

Bertempat di Ruang Pola Dasar Kantor Bappeda
Provinsi Kaltim, acara dibuka langsung oleh Ketua DWP
Bappeda Provinsi Kaltim Ir. Hj. Hartami Purwaningsih.
Menurut Har tami yang paling penting dalam
berpenampilan adalah looks yang sederhana tapi terlihat
elegan.
Dalam hal ini DWP
Bappeda Provinsi Kaltim
bekerjasama dengan
Zain Reborn Make Up
untuk membawakan
materi. Adapun materi
pelatihan diantaranya
dasar – dasar make up
(daily make up, party day
make up, night party
make up) disertai praktek
dan tanya jawab.
Diharapkan para peserta
s e te l a h
mengikuti
pelatihan dapat
mengaplikasikan dalam
berpenampilan sehari –
hari serta dalam
menghadiri acara formal
dan informal. (dy)
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B I O DATA
Kasubid Bappeda
Provinsi Kaltim

MOHAMMAD IQBAL, ST

Kasubid Pembiayaan dan
Pembangunan Daerah
Bappeda Prov. Kaltim

Mohammad Iqbal, ST atau yang akrab
disapa Iqbal ini adalah Kepala Sub Bidang
Pembiayaan dan Pembangunan Daerah pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

internal Bappeda, sekarang menangani seluruh
perangkat daerah.
Untuk Bappeda Provinsi Kaltim, besar
harapan Iqbal agar kualitas Sumber Daya

Provinsi Kalimantan Timur. Sebelumnya ia
menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan

Manusia nya dapat meningkat dan terus
menggali potensi diri. Sedangkan untuk Kaltim,

Bappeda Provinsi Kaltim. Menurutnya
tanggungjawab untuk amanah baru lebih besar
dibandingkan sebelumnya. Jika dulu hanya

ia menuturkan agar visi dan misi Gubernur dapat
tercapai sesuai dengan yang sudah ditargetkan
dalam RPJMD. (dy)

BIODATA SINGKAT
Nama

: Mohammad Iqbal, ST

Tempat/Tanggal Lahir

: Samarinda, 29 Agustus 1969

Alamat

: Perum Sejahtera Permai

Agama

: Islam

Biodata Singkat

: Olahraga

Suku

: Kutai

Jabatan Sekarang

: Kasubid Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Bappeda
Prov. Kaltim

Jabatan Sebelumnya

: Kasubbag Keuangan Bappeda Prov. Kaltim

Tinggi Badan

: 167 cm

Motto Hidup

: Jangan meninggalkan shalat 5 waktu

B I O DATA
Kasubid Bappeda
Provinsi Kaltim

BERLIN FRINIKO SIHALOHO, SE

Kasubid Perencanaan dan
Pembangunan Daerah
SIAPA yang tidak mengenal sosok humoris
dan tegas ini di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kaimantan
Timur. Berlin Friniko Sihaloho, SE yang saat ini
menjabat sebagai Kepala Sub Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda
Provinsi Kaltim.
Pria yang menyukai travelling ini terkenal
dengan semangatnya dalam melakukan setiap
aktivitas kerja. Sebelumnya Berlin menjabat
sebagai Kasubid Pengembangan Dunia Usaha,
Pariwisata, dan Budaya pada Bidang Ekonomi di
Bappeda Provinsi Kaltim. Tentunya, jabatan yang
baru diembannya kini berbeda dengan
sebelumnya. “Sekarang tugas saya mencakup
perencanaan artinya multi sektor, sebelumnya
hanya pada sektor dunia usaha, budaya dan
pariwisata”, jelas Berlin.
Berlin berharap, Bappeda Provinsi Kaltim
sebagai instansi perencana harus lebih down to
earth.

Dalam artian bahwa meskipun Kaltim
memiliki potensi Sumber Daya Alam yang besar,
bagaimana caranya agar dapat bermanfaat
maksimal demi kesejahteraan rakyat dengan
memperhatikan kondisi lingkungan. Maka
perencanaan harus disusun sedemikian rupa,
maka diperlukan peningkatan kapasitas SDM.
Ke depannya, untuk Kaltim Berlin berharap
agar pemerintah tetap konsisten untuk
memenuhi target akhir dari RPJMD 2013-2018
apapun kendalanya termasuk permasalahan
keuangan daerah. “Semua Aparatur Sipil Negara
dituntut untuk berfikir kreatif, bagaiamana
memanfaatkan potensi keuangan yang ada
untuk mencapai hasil maksimal”, tuturnya. (dy)

BIODATA SINGKAT
Nama

: Berlin Friniko Sihaloho, SE

Tempat/Tanggal Lahir

: Serbalawan, 4 September 1973

Alamat

: Jl. PM. Noor

Agama

: Kristen Protestan

Hobi

: Travelling dan Sport

Suku

: Batak

Jabatan Sekarang

: Kasubid Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Prov. Kaltim

Jabatan Sebelumnya

: Kasubid Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata, dan Budaya
Bappeda Prov. Kaltim

Tinggi Badan

: 164 cm

Motto Hidup

: Berusaha lebih baik untuk hari esok

B I O DATA
Kasubid Bappeda
Provinsi Kaltim

MUHAMMAD HAMSANI, ST., MSi

Kasubid Pengendalian dan
Evaluasi Bappeda Prov. Kaltim
Kaltim. Pada amanah baru ini Sani merasa
tanggung jawab menjadi lebih besar karena
harus mengawasi dan mengarahkan staf yang

Pria kelahiran Samarinda 1983 ini memiliki
suara merdu ketika bernyanyi dan
mengumandangkan adzan. Ia adalah
Muhammad Hamsani, ST., M.Si, saat ini ia

ada dibawahnya.
Sani mengungkapkan ia memiliki harapan
agar Bappeda Provinsi Kaltim sebagai instansi
yang mengkoordinir perangkat daerah lainnya
dapat meningkatkan kompetensinya dan
semakin kompak dalam pekerjaan agar dapat

menjabat sebagai Kepala Sub Bidang
Pe n ge n dal i an dan Eval u as i di B adan

memberikan kualitas perencanaan yang baik
bagi Kaltim.

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.
Muhammad Hamsani atau yang akrab
disapa Sani menuturkan bahawa amanat yang
baru diterimanya pada Bulan Februari 2017 lalu
merupakan sebuah tantangan karena sangat
berbeda. Bisa dikatakan ini merupakan promosi

Menjelang berakhirnya kepemimpinan

baginya, sebelumnya ia menjabat sebagai staf
penyusun perencana kegiatan pada bidang
Statistik dan Pengendalian Bappeda Provinsi

Gubernur Awang Faroek Ishak, Sani optimis
program – program dengan investasi skala
besar, terutama infrastruktur akan tercapai
contohnya pembangunan Jembatan Kembar
Samarinda. Selain itu, dengan kondisi kapasitas
riil yang semakin menipis di tahun 2018 Sani
tetap yakin pemerintah dapat mencapai dan
m e m e n u h i t a rg e t - t a rg e t y a n g s u d a h
diprioritaskan dengan baik. (dy)

BIODATA SINGKAT
Nama

: Muhammad Hamsani, ST., M.Si

Tempat/Tanggal Lahir

: Samarinda, 24 April 1983

Alamat

: Perum Samarinda Hills

Agama

: Islam

Hobi

: Olahraga

Suku

: Banjar

Jabatan Sekarang

: Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Prov. Kaltim

Jabatan Sebelumnya

: Staf Penyusun Perencana Kegiatan Bid. Stadal Bappeda Prov. Kaltim

Tinggi Badan

: 164 cm

Motto Hidup

: Percaya pada kemampuan diri sendiri dan cinta kepada Rasulullah SAW

B I O DATA
Kasubid Bappeda
Provinsi Kaltim

Dra. Tri Padiana Wati

Kasubid Pemerintahan
Bappeda Prov. Kaltim
SOSOK wanita yang satu ini terbilang kalem
dan anggun. Kasubid Pemerintahan pada
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
Bappeda Provinsi Kaltim Dra. Tri Padiana Wati
atau yang akrab disapa Odi ini kembali
menempati jabatan yang sama seperti tahun –
tahun sebelumnya.
Wanita kelahiran Kota Samarinda ini
memiliki harapan sederhana untuk Bappeda
Provinsi Kaltim kedepannya, “Saya berharap
semoga Bappeda tambah solid, kompak, akrab,
dan persaudaraannya ditingkatkan”, jelas Odi.

Adapun untuk mendekati berakhirnya
masa kepemimpinan Gubernur Awang Faroek
tahun 2018 mendatang, Odi berharap agar
program-program prioritas dapat tercapai,
kemudian agar program yang bagus dapat
dilanjutkan jangan sampai terputus. “Meskipun
dengan kondisi keuangan Kaltim saat ini, kita
harus tetap optimis dan semangat. Jalani saja,
siapa tahu ada perubahan yang baik”,
pungkasnya. (dy)

BIODATA SINGKAT
Nama

: Dra. Tri Padiana Wati

Tempat/Tanggal Lahir

: Samarinda, 25 Oktober 1963

Alamat

: Jl. Wiraguna

Agama

: Islam

Hobi

: -

Suku

: Bugis - Banjar

Jabatan

: Kasubbid Pemerintahan Bappeda Provinsi Kaltim

Jabatan Sebelumnya

: Kasubbid Pemerintahan Bappeda Provinsi Kaltim

Pendidikan Terakhir

: S1 Fisip Universitas 17 Agustus 1945

Tinggi Badan

: 155 cm

Moto Hidup

: Jalani apa yang ada, lakukan yang terbaik dan selalu bersyukur

B I O DATA
Kasubid Bappeda
Provinsi Kaltim

Andrie Asdi, SH

Kasubid Kesejahteraan Sosial
Bappeda Prov. Kaltim

Andrie Asdi, SH bukanlah orang baru di
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini,
Andrie menjabat sebagai Kasubid Kesejahteraan
Sosial di bidang PSB. Sebelumnya, ia menjabat
sebagai Kasubid Aparatur. Mengenai hal ini,
Andrie memandang tugasnya saat ini sangat

kesehatan. Artinya berbeda sekali.”, jelas Andrie.
Pria yang tinggal di Jl. Wijaya Kusuma ini
berharap kedepannya, Bappeda Provinsi Kaltim
lebih maju dari tahun sebelumnya dimana
seluruh Sumber Daya Manusia (SDM)
ditingkatkan kualitasnya karena Bappeda
sebagai ujung tombak koordinasi seluruh

berbeda dari amanah sebelumnya. “Di aparatur
saya banyak mengerjakan hal – hal berkaitan

perangkat daerah di Kaltim.
Di akhir masa jabatan Gubernur Kaltim

dengan pembinaan kepegawaian,
pemerintahan dan aparatur itu sendiri.
Sedangkan di Subid Kesejahteraan Sosial ini
banyak mengurus hal-hal seperti kemiskinan,
ketenagakerjaan, masalah gender dan

tahun 2018 nanti, Andrie berharap agar semua
program prioritas Gubernur tuntas dan berjalan
dengan baik sesuai dengan apa yang
diharapkan serta tuntas di tahun 2018. (dy)

BIODATA SINGKAT
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Nama

: Andrie Asdi, SH

Tempat/Tanggal Lahir

: Samarinda, 9 Agustus 1971

Alamat

: Jl. Wijaya Kesuma

Agama

: Islam

Hobi

: Olahraga

Suku

: Banjar - Kutai

Jabatan

: Kasubbid Kesejahteraan Sosial Bappeda Provinsi Kaltim

Jabatan Sebelumnya

: Kasubbid Aparatur Bappeda Provinsi Kaltim

Pendidikan Terakhir

: Sarjana Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Tinggi Badan

: 168 cm

Moto Hidup

: Selau melakukan yang terbaik
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B I O DATA
Kasubid Bappeda
Provinsi Kaltim

Nani Nuraini, ST., MT

Kasubid Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Bappeda Prov. Kaltim
Kepala Sub Bidang Pengembangan
S u m b e r D a y a M a n u s i a pa d a B i d a n g
Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda
Provinsi Kaltim bukanlah orang baru. Ia adalah
Nani Nuraini, ST., MT atau yang akrab disapa
Nani.
Sebelumnya, Nani pernah menjabat
sebagai Kasie Perpetaan Data Spasial di Kantor
Planologi Kabupaten Kutai Timur. Kemudian, ia
melanjutkan tugas di Provinsi Kaltim sebagai
staf di Kantor Bappeda Provinsi Kaltim sampai

saat ini.
Nani mengawali pendidikan Pasca Sarjana
nya pada tahun 2003 dengan jurusan Teknik
Perencanaan Kota dan Daerah. Hal ini tentunya
sangat mendukung dalam menyelesaikan
tupoksinya dalam bidang perencanaan. (dy)

BIODATA SINGKAT
Nama

: Nani Nuraini, ST., MT

Tempat/Tanggal Lahir

: Berau, 11 Maret 1973

Alamat

: Jl. KH. Wahid Hasyim

Agama

: Islam

Hobi

: Memancing ikan di kolam

Suku

: Banjar Kandangan

Jabatan

: Kasubbid Pengembangan Sumber Daya Manusia Bappeda
Provinsi Kaltim

Jabatan Sebelumnya

: Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program Bappeda Provinsi
Kaltim

Pendidikan Terakhir

: Megister Teknik Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjah
Mada

Moto Hidup

: Senantiasa memandang yang SATU kepada semua dan
memandang semua kepada yang SATU

BA

E DA
P
P

Wayah ini

Peserta Pelatihan Dasar Geographic
Information System (GIS) yang dielenggarakan
oleh NIRAS bersama dengan PT. MI dan
LATIN yang bekerjasama dalam pelaksanaan
program PmaP#4 (Participatory Mapping and
Land Use Planning periode 4) di Hotel Selyca Mulia.

Kasubid Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Berlin Friniko Sihaloho, SE,
Kasubid Kasubid Indagkop, Investasi, dan
Pariwisata Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si, dan
Kasubid Pembiayaan dan Pembangunan Daerah
Mohammad Iqbal, ST pada Konsultasi Publik
Rancangan Awal RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2018

Forum Perangkat Daerah Provinsi Kaltim
Dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi
Kaltim Tahun 2018.

Rakor Program Prioritas dan Forum Perangkat
Daerah Provinsi Kaltim Dalam Rangka Penyusunan
RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2018.
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Wayah ini

Rapat persiapan Rakor Program Prioritas
dan Forum Perangkat Daerah Provinsi Kaltim
dihadiri oleh seluruh Kabid, Kasubid, Kasi,
dan Kasubbag lingkup Bappeda Provinsi Kaltim.

Pelatihan Singkat LEAP TOOL untuk Sektor Energi
dan Transportasi, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur menghadirkan
nara sumber dari Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia KEBTKE (Ketenagalistrikan Energi
Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi)
Erick Hutrindo, ST, MT.

Asisten Pemerintahan Setda Prov. Kaltim
Dr. Meiliana, SE., MM, Kepala Bappeda
Provinsi Kaltim Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si,
Kepala UPTB Pusdatin Charmarijaty, ST., M.Si
mendampingi Deputi Bidang Penginderaan Jauh,
LAPAN, Dr. Orbita Roswintiarti, M.Sc dan tim
berfoto bersama di Ruang Geospatial
Support Command
Center One Data One Map Kaltim.

Deputi Bidang Penginderaan Jauh, LAPAN,
Dr. Orbita Roswintiarti, M.Sc dan tim mengunjungi
ruang NOC (Network Operation Center) GSCC
Bappeda Provinsi Kaltim didampingi Asisten
Pemerintahan Setda Prov. Kaltim Dr. Meiliana, SE., MM,
Kepala Bappeda Provinsi Kaltim, Kepala UPTB
Pusat Data dan Informasi, dan Kasi Data
dan Informasi Geospasial.
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Wayah ini
Para Narasumber pada Konsultasi Publik
Rancangan Awal RKPD Provinsi Kaltim
Tahun 2018 di Hotel Midtown, Samarinda.

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si saat menyampaikan
Rancangan Awal RKPD Provinsi Kaltim tahun 2018.

Paparan masing – masing Kepala Bappeda
Kabupaten Mahulu, PPU dan Paser
dengan moderator Kapala Bidang PSB
Bappeda Provinsi Kaltim.

Kepala Bappeda Kabupaten/Kota antusias
menjawab sambutan Sekdaprov Kaltim
pada Rakor Bappeda se Kalimantan Timur.
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P

T RET LENSA

BAPPEDA

Rakor Bappeda se Kaltim tahun 2017
dihadiri oleh Perangkat Daerah
Provinsi Kaltim, Bappeda
Kabupaten/Kota se Kaltim, serta
beberapa Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota terkait dan dibuka
langsung oleh Sekretaris Daerah
Provinsi Kaltim Dr. Ir. H. Rusmadi, MS.

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

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

B A P P E DA

Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Kaltim
Tahun 2018 yang mengangkat tema “Penguatan
Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan yang Adil
dan Merata” di Hotel Midtown Kota Samarinda.

