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BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTA N TIMUR

MISI BAPPEDA

VISI BAPPEDA

1. Menyusun perencanaan pembangunan daerah tepat guna dan komperhensif
sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

Sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Bappeda berdasarkan
Peraturan Gubernur Nomor 46
tahun 2008 maka Visi Bappeda
Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

2. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronkan perencanaan
pembangunan regional dan sektoral;
3. Mengoptimalkan evaluasi dan pengendalian pembangunan;

“ Terwujudnya Perencanaan
Pembangunan Daerah Yang
Berkualitas Dalam Rangka
Mewujudkan Kalimantan Timur
Sebagai Pusat Agroindustri dan
Energi Terkemuka ”.

4. Meningkatkan pegelolaan data statistik serta hasil kajian pembangunan guna
penyusunan perencanaan yang lebih berkualitas;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
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P E M E R I N T A H
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

VISI :
“BERANI UNTUK
KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT”

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

H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si
Wakil Gubernur Kalimantan Timur

PENJABARAN DARI VISI DIMAKSUD :
Pemerintah Kalimantan Timur memiliki Tekad, Komitmen dan Keberanian Menjalankan
Kewenangan secara Otonom dalam mengatur dan Mengelola Potensi Sumber Daya Alamnya
untuk Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Timur yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.
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Sumber : Leemoee.blogspot.com

Pandemi Covid-19 dan Arah Pembangunan
Berhadapan dengan Pandemi Covid-19,

ekonomi dan pelayanan dasar, serta PN 6:

daerah mana yang tidak terguncang. Cepat-

Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan

nya penyebaran virus ini menyebabkan aksi

perubahan iklim.

pembatasan aktiitas masyarakat berska-

Adapun dua isu strategis yang me-

la besar. Hal ini tentunya menjadi sebuah

merlukan pendekatan lintas-sektor dan

episode baru bagi tatanan ekonomi suatu

penanganan yang terpadu di Kalimantan

negara/daerah. Untuk itu, di masa yang

Timur. Pertama, tentang pemulihan kondi-

akan datang diperlukan pemulihan kondisi

si sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19.

sosial ekonomi pasca Covid-19. Dalam kon-

Dari pemantauan kami saat ini risiko penu-

teks inilah Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

laran di wilayah Provinsi Kalimantan Timur

2021 dirancang untuk memberikan arah

tergolong menengah. Oleh karena itu, kita

pemulihan sosial ekonomi masyarakat seh-

harus tetap waspada. Yang perlu kami

ingga kita bisa mengejar target yang telah

tekankan adalah diperlukan pemantauan

ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

yang ketat disertai disiplin yang tinggi dari

Tema RKP 2021 saat ini disesuaikan

segenap masyarakat untuk menjalankan

dengan kondisi saat ini yaitu “Memperce-

physical distancing untuk memutus rantai

pat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi So-

penyebaran virus ini.

sial” dengan fokus pada Pemulihan Industri,

Risiko bisa berubah dengan cepat.

Pariwisata, dan Investasi, Reformasi Sistem

Apalagi, saat ini ada kemungkinan para

Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Jar-

perantau asal Kalimantan Timur mudik,

ing Pengaman Sosial, dan Reformasi Sistem

ataupun sebaliknya banyak pemudik yang

Ketahanan Bencana. Agenda pembangu-

kembali dari Kalimantan Timur ke daerah

nan yang akan diberikan penekanan yai-

asalnya. Oleh karena itu, kami memohon

tu: prioritas nasional (PN) 1: Ketahanan

kerjasama pemerintah daerah dan segenap

ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas

pemangku

dan berkeadilan; PN 3: SDM berkualitas dan

Timur untuk menjalankan arahan Pemerin-

berdaya saing, PN 5: Infrastruktur untuk

tah tentang pembatasan sosial ini. Keber-

kepentingan

di

Kalimantan
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hasilan kita mengatasi penyebaran virus ini

pasca-pandemik. Kawasan-kawasan strate-

akan menjadi kunci bagi pemulihan sosial

gis yang sedang disiapkan (KEK, KI) perlu

ekonomi wilayah Kalimantan Timur. Jika

diperkuat daya saingnya untuk menarik in-

kita bisa mengatasi pandemi ini dengan

vestasi. Sejalan dengan itu pembangunan

relatif cepat, maka faktor-faktor produksi

sumber daya manusia harus terus diting-

tidak terlalu lama menganggur (idle) atau

katkan, meskipun posisi Kalimantan Timur

rusak sehingga roda perekonomian bisa

saat ini relatif baik dalam standar nasional.

segera berputar dengan kapasitas penuh.

Yang perlu diinga, kita perlu selalu berpikir

Isu yang kedua, perlunya percepa-

ke depan dengan mengantisipasi dinamika

tan transformasi ekonomi wilayah untuk

kawasan yang lebih luas.

mendiversiikasi struktur ekonomi dan sum-

Berdasarkan

ber-sumber pertumbuhan baru.

isu

strategis

yang

Hingga

mengemuka di Kalimantan Timur, maka Ke-

kini perekonomian Kalimantan Timur masih

menterian PPN merekomendasikan kebija-

sangat bergantung pada komoditas prim-

kan untuk tahun 2021 diarahkan untuk: (1)

er. Risikonya adalah kinerja perekonomian

mendorong transformasi ekonomi ke arah

daerah menjadi sensitif terhadap gejolak

hilirisasi industri yang mengolah hasil-ha-

harga komoditas di pasar dunia. Jika per-

sil perikanan, pertanian dan pertambangan

tumbuhan bergejolak, kapasitas perekono-

untuk membuka lapangan kerja berkuali-

mian menyerap angkatan kerja baru juga

tas; (2) mempercepat pembangunan sum-

terganggu.

ber daya manusia dengan fokus peningka-

Pola pertumbuhan ekonomi dan ting-

tan akses pendidikan menengah atas dan

kat pengangguran di Kalimantan Timur da-

vokasional; (3) memperkuat ketahanan

lam lima belas tahun terakhir menunjukkan

dan kesiapan sistem kesehatan daerah; (4)

hal tersebut. Pertumbuhan yang bergejolak

meningkatkan pemberdayaan masyarakat

juga berarti elastisitas pengentasan kemi-

lokal untuk dapat berpartisipasi dalam sek-

skinan dari pertumbuhan ekonomi relatif

tor-sektor yang berkembang; dan (5) mem-

kecil. Oleh karena itu agenda transforma-

perkuat kapasitas pemerintah daerah dan

si ini harus kita percepat, bahkan perlu

desa dalam pengembangan ekonomi lokal

diintegrasikan dengan skenario pemulihan

dan pengelolaan dana desa.
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Musrenbang Provinsi Kaltim
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“Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi
Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan”

17

Odah Informasi
Virus Corona dan Pengaruhnya

“Skor Pola Pangan
Harapan Meningkat Tipis”
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Kaltim Triwulan I 2020
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“Terkoreksi Oleh Dampak Covid-19”
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Konsultasi Publik

Pembahasan Rancangan Awal
RKPD Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021
“Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan
dan Ekonomi Kawasan”
Samarinda, Februari 2021,

“RKPD

harus

mam-

pu merespon dan menjawab
permasalahan pembangunan,
isu strategis serta peluang
dan

tantangan

pembangu-

nan dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan
tahun ketiga RPJMD Kaltim
Asisten III Sekretariat Provinsi Kaltim, Fathul Halim, SE, MM mewakili Gubernur Kaltim
saat membuka forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2021.
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2019-2023” Ungkap Asisten

III Sekretariat Provinsi Kaltim

naan pembangunan Kaliman-

Bicara

Fathul Halim, SE, MM saat

tan Timur untuk tahun 2021,

ekonomi, sampai saat ini per-

membuka forum Konsultasi

dan sasaran yang ingin di ca-

ekonomian Kalimantan Timur

Publik Rancangan Awal RKPD

pai dalam pelaksanaan forum

masih bergantung pada sec-

Tahun 2021.

konsultasi publik ini adalah

tor penggalian dan pertam-

Bertempat di Ballroom

kesepakan bersama seluruh

bangan. Pada tahun 2019

Hotel grand Senyiur Sama-

pemangku kepentingan ter-

pertumbuhan ekonomi kaltim

rinda acara ini di hadiri oleh

hadap tujuan sasaran dan

mencapai 4,77% pertumbu-

ketua komisi DPRD Provinsi,

program kegiatan prioritas

han ini dipengaruhi oleh pen-

Seluruh

sasaran kerja Pemerintah Ka-

ingkatan

Lingkup Pemerintah Provinsi

limantan Timur tahun 2021.

komoditas batu bara, semen-

Kalimantan Timur, Bappeda

Mengusung tema “Menum-

tara itu harga komoditi ba-

Kabupaten/Kota se kaliman-

buhkan Industri Hilir yang

tubara di pasar global masih

tan Timur, Akademisi, Per-

Mendukung Ekonomi Ker-

mengalami ketidak stabilan.

bankan, Asosiasi Profesi, LSM,

akyatan dan Ekonomi Ka-

Fatul

Ormas, Tokoh Masyarakat dan

wasan” RKPD 2021 meni-

menghadapi struktur pere-

swasta.

tikberatkan

prioritas

konomian yang sangat ter-

Pada Kesempatan ini

pembangunan yang beorien-

gantung terhadap stabilitas

Kepala Bidang Perencanaan

tasi pada pertumbuhan in-

ekonomi global seperti ini,

dan Pengendalian Pembangu-

dustri dan pengolahan yang

sudah

nan Daerah Bappeda Provinsi

dapat memberikan pening-

segera memetakan dan men-

Kalimantan Timur Charmari-

katan nilai tambah komod-

goptimalkan

jaty, ST, M.Si dalam laporann-

iti unggulan daerah dengan

lain yang mampu mendorong

ya selaku ketua panitia men-

memperkuat daya saing/kom-

percepatan

gatakan tujuan dari forum ini

petensi SDM dengan didukung

ekonomi daerah. Menumbuh-

adalah untuk menjaring sa-

oleh

wilayah

kan industri hilir merupakan

ran dan masukan baik beupa

yang memadai dengan mem-

kata kunci yang tepat untuk

isu-isu strategisa terkini yang

perhatikan aspek pertumbu-

menjawab tantangan trans-

berpengaruh pada perenca-

han ekonomi berkelanjutan.

formasi struktur ekonomi Ka-

Perangkat

Daerah

pada

infrastruktur

mengenai

volume

struktur

produksi

mengatakan

saatnya

kita

untuk

harus

sektor-sektor

kemandirian
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limantan Timur.
Tantangan pembangunan Kalimantan Timur
di tahun 2021 jika dilihat
secara global masih dipengaruhi oleh Perang Dagang Amerika Serikat dan
Republik Rakyat Tiongkok,

Perlambatan

Per-

tumbuhan Ekonomi RRT
(akibat virus COVID-19).
Pengaruh tersebut dapat
berdampak di Kalimantan
Timur akibat peran Tiongkok yang cukup besar dalam peta ekspor Kaltim
(28 % dari total nonmigas)
sehingga dapat menahan prospek pertumbuhan
ekonomi

Kaltim

dalam

jangka menengah.
Disamping

isu

strategis era industri 4.0

Foto Atas : ( Kiri ) Plt. Kepala Bappeda Prov. Kaltim Drs. H. Iman Hidayat, M.Si saat
menyampaikan persentasi materi pada acara Rancangan Awal Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Prov. Kaltim Tahun 2021 bersama ( Kanan ) Kepala Bidang
Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah Charmarijaty, ST, M.Si. Foto bawah
: Peserta Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2021.

adalah pemindahan ibu

pan. Pemindahan ibu kota

proses pemindahan IKN baik

kota negara juga merupa-

negara dapat menjadi pelu-

dari sisi investasi maupun pe-

kan salah satu isu strate-

ang apabila seluruh pelaku

manfaatan peluang ketenaga-

gis sekaligus peluang dan

pembangunan

kerjaan.

tantangan pembangunan

tan Timur dapat bersinergi

Kalimantan Timur kede-

mengisi dan berperan dalam

10

di

Kaliman-

Beliau juga menyampaikan

keberadaan

infras-

truktur

kewilayahan

yang

(Pembangunan Jalan Akses,

ergi secara kolektif antara

berkualitas akan meningkat-

Jalan Pendekat Bandara APT.

pemerintah,

kan eisiensi produksi sehing-

Pranoto sepanjang 11,4 Km),

masyarakat. Untuk itu Fathul

ga nilai ekonomi yang dinik-

Kabupaten Paser (Produktivi-

menghimbau

mati oleh pelaku usaha akan

tas Pertanian Tanaman Pan-

bekerja bersama secara sin-

semakin meningkat. Berkai-

gan, Produksi Pertanian TPH

ergis agar cita-cita dan tujuan

tan dengan kedaulatan pem-

sebesar 45.537 Ton), Kabu-

pembangunan

bangunan ekonomi wilayah

paten Berau (Pengembangan

pai. Fathul juga menjelaskan

dan

ekonomi

KSPN Derawan dan Sekitarn-

ada beberapa hal yang perlu

yang

berkeadilan,

ya, Jumlah Wisatawan Nu-

menjadi perhatian kita Ber-

intah

provinsi

santara

sama dalam forum konsul-

kerakyatan
pemer-

Kalimantan

ditarget

sebanyak

swasta

semua

dapat

dan

pihak

dica-

Timur akan fokus pada pem-

6.500.000 orang dan Jumlah

tasi publik

bangunan jalan produksi yang

Wisatawan Mancanegara se-

yaitu pertama, para stake-

berkualitas

banyak 56.000 orang), Kabu-

holder

Adapun fokus pemba-

paten Kutai Barat (Produkti-

mensinergikan rencana ker-

ngunan wilayah kabupaten/

vitas Perkebunan, Produksi

ja denga RKPD 2021, kedua,

kota, sebagai berikut : Kabu-

Karet sebanyak 38.000 ton),

Program/kegiatan

paten Kukar (Pengembangan

Kabupaten

Paser

menjadi focus dalam peny-

Potensi 3 Danau, Hasil Budi-

Utara (Kawasan Industri Bu-

usunan dan pendanaan RKPD

daya Perikanan 7000 Ton),

luminung, Industri operasion-

2021 dengan memastikan ke-

Kabupaten Kutim (KEK MBTK,

al 1 perusahaan), Kabupaten

siapan pelaksanaan proyek

Industri Operasional sebanyak

Mahakam Ulu (Aksesibilitas

dan memperkuat sinergitas

1 perusahaan), Kota Balikpa-

Perhubungan

pendanaan

pan (KIK, Industri Operasion-

mantap perbatasan sepan-

Provinsi dan Nasional. Keti-

al ditarget sebanyak 1 peru-

jang 53 Km aspal).

ga, memperkuat dan mengin-

sahaan), Kota Bontang (Nilai

Penajam

darat,

pembangunan

agar

prioritas

Kabupaten/Kota

pemba-

tegrasikan sistem data dan

Timur

informasi untuk mendukung

sentra industri sebanyak 2

menuntut adanya keselarasan

perencanaan yang berkuali-

kawasan),

visi dan program yang bersin-

tas. (ft)

Tambah

Produk Perikanan,

Kota

Samarinda

Keberhasilan

jalan

RKPD 2021 ini

ngunan

Kalimantan
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Samarinda, 17 Februari 2020,

Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap Kabupaten Kota
di Provinsi Kalimantan Timur
telah berada pada tahapan
Veriikasi

dan

wawancara

terhadap

Kabupaten

Wawancara 5 Nominator
Penghargaan PerencanaanPembangunan Kabupaten
dan Kota Tahun 2020

kota

yang telah ditetapkan menjadi nominator Penghargaan
Perencanaan

Pembangunan

Daerah tahun 2020.
Penetapan nominator
pada tahun ini berbeda dari
tahun sebelumnya, dimana
pada tahun sebelumnya ada
6 nominator sedangkan pada
tahun ini hanya ada 5 nominator terdiri dari 3 Kabupaten
dan 2 Kota. nominasi tersebut
adalah Kota Balikpapan, Kota
Samarinda,

Kabupaten Ku-

tai Kartanegara, Kabupaten
Berau Dan Kabupaten Kutai
Barat.
Penilaian

Presetasi

Veriikasi dan wawancara Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah
terhadap Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

dan wawancara yang dilak-

penilai dari Provinsi Kaliman-

keputusan Gubernur Nomor

sanakan di Hotel Aston Sama-

tan Timur, adapun tim penilai

050/K17/2020 yang terdiri

rinda ini dilakukan oleh tim

dibentuk berdasarkan surat

dari Tim Penilai Independen

12

Daerah (TPID) yang berasal

satu Kota dan satu Kabupat-

yaitu Pencapaian, Keterkaia-

dari unsur perguruan tinggi

en yang akan lanjut pada pe-

tan, Konsistensi serta keleng-

dan profesional, Tim Penilai

nilaian tahap selanjutnya yai-

kapan dan kedalaman, dan

Utama daerah (TPUD) terdi-

tu penilaian dokumen RKPD

Inovasi. Serta indikator yang

ri dari unsur Eselon II, Esel-

Kabupaten dan Kota oleh tim

menjadi

on III dan pejabat fungsional

pusat (Bappenas).

Ekonomi makro, pelayanan

perencana setara yang beras-

Pada tahun ini ada

penilaian

adalah

publik, pengelolan keuangan,

al dari bappeda Provinsi dan

beberapa

penyempurnaan

transportasi akuntabilitas, In-

dinas terkait lainnya, dan

penilaian Penghargaan Pem-

ter dan antar dokumen (RP-

Tim Penilai Teknis Daerah

bangunan Daerah yaitu Bo-

JMD, RKP, dan RKPD) , kuali-

(TPTD) terdiri dari unsur es-

bot Penilaian dalam hasil

tas proses penyusunan RKPD,

elon IV Bappeda dan pejabat

consensus tim penilai Pusat

Input Proses, output dan out-

fungsional Perencana Muda.

dan Bappeda melalui Analyt-

come inovasi.

Menurut Kepala Bidang

ical Hierarchy Process (AHP)

Pada kegiatan sosial-

SDMP Hariyo Santoso me-

menghasilkan

perubahan

isasi PPD pada 11 februari

kanisme penilaian pada tahap

bobot pada tahapan, aspek

lalu Hariyo Santoso menga-

ini dimulai dari presentasi

dan indicator penilaian. Item

takan yang terpenting adalah

setiap kabupaten dan kota

Penilaian,

penyempurnaan

konsistensi antara pelaksa-

nominasi selama 15 menit,

pada aspek inovasi. Agregasi

naan dan perencanaannya.

setelah itu dilanjutkan den-

Penilaian, agregasi penilaian

Menurutnya kita melihat se-

gan diskusi selama 15 menit.

antar tahapan berubah dari

jauh mana dokumen RKPD itu

Presentasi

aditif menjadi Multiplikatif.

di laksanakan di tahun yang

nominasi akan disampaikan

Penilaian meliputi bebera-

bersangkutan.

oleh masing-masing kepala

pa aspek, diantaranya as-

Terkait dengan inovasi pada

Bappeda Kabupaten dan Kota

pek pencapaian Pembangu-

tahapan penilaian oleh Tim

didampingi oleh tim.

nan, aspek kualitas dokumen

Penilai Provinsi adalah titik

presentasi

RKPD, aspek proses penyusu-

berat dalam penilaian selain

dan wawancara ini akan me-

nan RKPD dan aspek inovasi.

Veriikasi dan Wawancara. (ft)

netapkan dua nominasi yaitu

Dengan

setiap

Penilaian

daerah

beberapa

kriteria
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MUSRENBANG PROVINSI KALTIM DALAM
RANGKA PENYUSUNAN RKPD 2021
“Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan
dan Ekonomi Kawasan”
Timur Tahun 2021 pada tanggal 28 April 2020 bertempat
di ruang rapat HOB kantor
Gubernur Lantai II.
Pemerintah
Kalimantan

Provinsi

Timur

kembali

melaksanakan agenda tahunan yaitu Musrenbang RKPD,
tak seperti tahun sebelumnya
Musrenbang kali ini dilakukan
Musrenbang RKPD Prov. Kalim Tahun 2021

melalui media Videoconfer-

SAMPAI saat ini ketersediaan

(IPM) yang cukup tinggi an-

ence via Zoom Meeting antara

Infrastruktur

merata

tara Kabupaten dan Kota di

pemerintah Provinsi dengan

dan berkualitas masih mer-

Kalimantan Timur. Oleh sebab

tiga Narasumber dari pemer-

upakan permasalahan utama

itu dukungan dari pemerintah

intah Pusat. Hal ini dilakukan

yang

Kalimantan

pusat untuk menyelesaikan

untuk mencegah penyebaran

Timur. Demikian juga kuali-

permasalahan diatas sangat

Corona Virus Disase 19 yang

tas sumberdaya manusia yang

kami harapkan” ungkap Gu-

sedang mewabah di negeri ini

berdaya saing, belum terse-

bernur Kalimantan Timur DR.

termasuk kalimantan Timur.

dia secara merata di seluruh

H. Isran Noor pada saat mem-

Peserta

wilayah Kabupaten/kota. Hal

buka kegiatan Musrenbang

ini

ini tercermin dari Disparitas

Rencana

Pemerintah

timur beserta Asisten I, II,

Indeks Pembangunan Manusia

Daerah (RKPD) Kalimantan

III dan Sekretaris Daerah,
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yang

dihadapi

Kerja

dalam

Gubernur

kegiatan
Kalimantan

DPRD Provinsi Kaltim, Kepa-

agai wilayah didukung Oleh

Kota Negara Republik Indo-

la Bappeda Provinsi Kaltim

Investasi”, pada sambutann-

nesia yang menuntut Kaltim

beserta Sekretaris, Kabid dan

ya gubernur mengatakan ke-

untuk melakukan (1) Perce-

Kasubbid,

Kabu-

selarasan tema pembangunan

patan transformasi ekonomi

paten/se Kalimantan Timur,

ini tentunya menjadi modal

melalui

Akademisi, Perbankan, Asosi-

dasar bagi masuknya program

ekonomi wilayah IKN dengan

asi Profesi, LSM, Ormas, To-

pembangunan dan pendanaan

pengembangan sector indus-

koh Masyarakat, Swasta, dan

dari pemerintah pusat ke

try pengolahan, ndustri perd-

Narasumber Menteri Perenca-

Provinsi Kalimantan Timur.

agangan, dan pariwisata yang

Bappeda

naan Pembangunan Nasional

tantangan

berwawasan lingkungan, (2)

RI yang diwakili oleh Deputi

pembangunan yang dihada-

Percepatan pembangunan dan

Bidang Pembangunan Region-

pi Provinsi Kalimantan Timur

pemerataan

al Ir. Rudy Soeprihadi Praw-

secara

dipengaruhi

dalam rangka pemenuhan ke-

iradinata, MCRP, Ph.D, dan

oleh perang dangang antara

butuhan infrastruktur dasar

Menteri dalam Neger yang

Amerika Serikat dan Republik

dan konektivitas dari dan

diwakili Inpektorat Jenderal

Rakyat Tiongkok, dan perlam-

menuju IKN, (3) Peningkatan

Depdagri Dr. Drs. Tumpak Ha-

batan pertumbuhan ekonomi

KAPASITAS dan KUALITAS SDM

posan Simanjuntak, Ma.

secara global akibat covid-19.

lokal untuk mempersiapkan

Jika dilihat dalam peta ek-

SDM yang memiliki daya saing

adalah

spor Kalimantan Timur RRT

sesuai tuntutan kebutuhan

“Menumbuhkan Industri Hil-

memiliki peran yang cukup

pembangunan IKN-RI, dan (4)

ir yang Mendukung Ekonomi

besar yaitu (28% dari total

Peningkatan upaya rehabili-

Kerakyatan

Ekonomi

nonmigas) diperkirakan akan

tasi kawasan hutan serta mit-

Kawasan” tema ini selaras

menahan prospek pertumbu-

igasi dan pengurangan resiko

dengan tema Rencana Kerja

han ekonomi Kaltim dalam

bencana, seperti Karhutla,

Pemerintah Nasional tahun

jangka menengah. Tantan-

Banjir, Tanah Longsor, dll.

2021

“Meningkatkan

gan selanjutnya adalah di-

Dalam kesempatan ini

Industri Pariwisata di berb-

tunjuknya Kaltim sebagai Ibu

pelaksana tugas Kepala Badan

Tema RKPD yang diusung

tahun

yakni

2021

dan

Saat

ini

pengembangan

global

INFRSTRUKTUR
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Pembangunan

adalah pemulihan Ekonomi

kedua Peningkatan Kualitas

Daerah Provinsi Kaltim Drs. H.

pasca Covid-19 dengan men-

Sumber Daya Manusia dengan

Iman Hidayat, M.Si menjelas-

dorong percepatan investasi

mendorong inovasi dan daya

kan beberapa strategi dan

pada 2 kawasan industri dan

saing, ketiga Meningkatkan

arah kebijakan terkait tema

mendorong pertumbuhan in-

konektivitas

RKPD 2021, beliau menga-

dustry pengolahan hasil per-

dorong percepatan

takan strategi yang pertama

tanian (industri padat karya),

ataan infrastruktur.

Perencanaan

dengan

menpemer-

Selanjutnya pemerintah provinsi Kaltim menyusun beberapa arah kebijakan
pembangunan yaitu :
1. Pengembangan Kawasan Industri di
KEK Maloy dan Kariangau
2. Peningkatan Ekspor non migas dan
batubara;
3. Penguatan konektivitas alur perda
gangan barang/jasa
4. Pengembangan Kawasan Hutan yang
dikelola masyarakat
5. Pengembangan Budidaya Ikan Ber
nilai Ekonomi Tinggi
6. Peningkatan Layanan Listrik ke Desa

11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kese
hatan
12. Pengentasan Stunting
13. Peningkatan Layanan Infrastruktur
Jalan Dari dan Menuju Pusat-Pusat
Produksi
14. Peningkatan Cakupan Layanan Air Mi
num
15. Pengendalian Banjir
16. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak
Layak Huni

7. Peningkatan Produksi Pertanian
Pangan
8. Pengembangan Miniranch
9. Pengembangan Kawasan Perkebu
nan Karet pada Lahan Terdegradasi
10. Peningkatan Kualitas Layanan Pendi
dikan Menengah Umum dan
Kejuruan
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Iman juga menyampaikan target
dalam dokumen RKPD 2021 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5%
- 4,5%, tingkat kemiskinan 5,87%
- 5,78%, Gini Ratio 0,328 – 0,327
dan tingkat Pengangguran terbuka 6% - 5%. (ft)

Virus Corona dan Pengaruhnya
Terhadap Implementasi
Perencanaan Pembangunan Nasional

Kehebohan Covid-19 pertama kali
ditemukan di kota Wuhan dan dengan cepat menyebar ke berbagai penjuru dunia.
Ilustrasi : Pembangunan Jembatan

Memasuki awal tahun 2020, dunia
dikejutkan dengan munculnya virus Corona yang mematikan. Virus 2019 Novel

Kengerian dari virus ini adalah banyaknya korban yang berjatuhan dalam waktu
singkat.
Dari Wuhan, virus Covid-19 me-

Coronavirus (2019-nCoV) yang lebih dike-

nerobos masuk

ke negara-negara Asia

nal dengan Covid-19 adalah spesies baru

lainnya (Jepang, Korea, Singapura, dan

dari coronavirus yang dapat menyerang

terparah di Iran), kemudian ke

siapa saja.

dengan wilayah terparah di Italia dan

Eropa
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Ilustrasi : Pembangunan Jalan Tol

Spanyol, terbang ke Amerika, Australia,

Secara makro kebijakan tersebut

dan juga Indonesia yang ditemukan kasus

mempengaruhi arus lalu lintas barang di

pertama pada tanggal 3 Maret 2020.

pasar internasional yang disebabkan ada

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
pun telah mengumumkan status pandemi

dugaan wabah ini menyebar melalui barang-barang yang diperdagangkan.

global pada 11 Maret 2020. Hal ini memak-

Kejutan eksternal Covid-19 dimulai

sa seluruh dunia kini sibuk mengerahkan

dari menurunnya sektor kepariwisataan,

semua sumber daya untuk mengatasi wa-

kemudian terjadinya ketidakseimbangan

bah ini.

makro seperti menurunnya ekspor dan

Berbagai negara merespons dampak

impor dan berakhir pada gangguan yang

penularan virus Covid-19 dengan kebijakan

berakibat pada produktivitas secara nasi-

baru seperti salah satunya dalam bentuk

onal.

pembatasan arus lalu lintas orang yang ma-

Kejutan eksternal (external shock)

suk ke negaranya. Hal ini berdampak pada

lainnya adalah adanya perubahan keseim-

menurunnya sektor pariwisata dunia.

bangan pasar pada tingkat harga karena
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pergeseran permintaan dan penawaran

erja pasar keuangan global, menekan ban-

ataupun karena perubahan harga. Pelaku-

yak mata uang dunia, serta memicu pem-

pelaku ekonomi dipasar akan bereaksi

balikan modal kepada aset keuangan yang

dengan melakukan penyesuaian terhadap

dianggap aman. Oleh karena itu tidak aneh

berbagai aspek kegiatan ekonomi.

ketika hampir semua negara merevisi APBN

Tindakan penyesuaian berhubun-

masing - masing dan memberikan alokasi

gan dengan seberapa besar daya tahan

dana yang besar dalam rangka mengatasi

ekonomi terhadap gangguan tersebut

wabah Covid-19 ini.

melalui respon yang diberikan dan ke-

Mengingat penyakit yang datang

bijakan yang dibuat untuk mengatasi

melalui virus Covid-19 ini cukup memati-

dampak.

kan (rata-rata sekitar 3 -5% kematian dari

Sebelum pandemi Covid-19 mun-

jumlah orang yang terpapar virus), serta

cul, data Dana Moneter Internasion-

obat paten belum ditemukan juga vaksin-

al (International Monetary Fund (IMF))

nya, maka pencegahan adalah tindakan

memperlihatkan pertumbuhan ekonomi

terbaik yang harus dilakukan masing-mas-

dunia di tahun 2019 sudah turun cukup

ing negara. Kebijakan umum

signiikan di level 3 persen (yoy), dari se-

dilakukan

besar 3,6 persen (yoy) di tahun 2018.

lah

Di tahun 2020, IMF pada awalnya mem-

tancing (menjaga jarak dari kerumunan

proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia

dan perorangan).

akan kembali menunjukkan tren positif,

di

yang

tingkat masyarakat

harus
ada-

kebijakan social and physical dis-

Mengubah

perilaku

sosial

mas-

yaitu sebesar 3,4 persen. Namun, tampa-

yarakat ini bukan pekerjaan mudah. Berb-

knya perlu ada revisi dari angka tersebut,

agai negara cukup susah menerapkannya,

khususnya setelah WHO mengumumkan

sebagaimana di Iran, Italia, Spanyol, dan di

Covid-19 sebagai pandemi.

Amerika Serikat. Daya tahan ekonomi di-

Pembangunan

di

setiap

nega-

ukur dari tingkat kesiapan masyarakat dan

ra terganggu, itu jelas. Perkembangan

tingkat ketepatan kebijakan pemerintah

Covid-19 menyebabkan ketidakpastian

dalam menghadapinya.

yang sangat tinggi dan menurunkan kin-

Di

Indonesia,

pembatasan

sosial
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perkirakan pertumbuhan ekonomi global 2020 turun menjadi 2,5 persen, lebih
rendah dari pertumbuhan ekonomi 2019
sebesar 2,9 persen dan juga proyeksi sebelumnya sebesar 3,0 persen.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari semula 5%-5,4% menjadi hanya 4,2%-4,6%. Revisi pertumbuhan
ekonomi ini tidak terlepas dari efek penyeIlustrasi : Pembangunan Jalan Tol

baran wabah virus corona atau Covid-19.
Covid-19 juga memberikan tantangan bagi

berskala

besar dilakukan pemerintah

melalui libur sekolah, penutupan tempat wisata dan hiburan, kantor -kantor
dihimbau agar pegawainya bekerja di rumah, serta pembatasan-pembatasan lain
yang ditujukan penuh untuk memutus
mata rantai penyebaran virus Covid-19
yang makim merajalela.
Pertanyaan

mengerucut

selan-

merintah Indonesia dalam menjalankan
reformasi struktural, khususnya terkait
daya

saing,

produktivi-

tas, reindustrialisasi, peningkatan akses
pembiayaan, dan peningkatan kapasitas
ekonomi digital. Dengan risiko ke bawah
yang tetap besar, Bank Indonesia mem-
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dan sistem keuangan. Berdasarkan data
dari Badan Intelijen Negara (BIN), penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia
akan mengalami puncaknya pada Juli 2020.
Demi memperkecil efek virus corona bagi
perekonomian, pemerintah Indonesia telah
merilis berbagai stimulus iskal yang dituju-

jutnya adalah pada seberapa serius pe-

peningkatan

Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi

kan bagi masyarakat dan sektor-sektor yang
terdampak.
Ke depan, pemerintah masih akan
terus mengeksplorasi berbagai langkah yang
bisa dilakukan untuk membendung efek
Covid-19 terhadap perekonomian. Wabah
Covid-19
mengoreksi

ini

juga

memaksa Indonesia

rencana-rencana pembangu-

nan dan pengembangan perekonomiannya.

Target – target direvisi, asumsi-asumsi

diperbaiki,

dan

Kementerian Keuangan telah menerbitkan

perhatian

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

penuh dialihkan pada penanggulangan

23 tahun 2020 tentang Insentif Pajak un-

wabah, sedangkan

tuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus

kebijakan pengem-

balian perekonomian dilakukan setelah

Covid-19.

masa tanggap darurat dinyatakan sele-

Selain stimulus iskal, pemerintah

sai. Pemerintah pusat dan daerah di In-

juga memberikan beberapa stimulus non

donesia juga sedang melakukan koreksi-

iskal untuk mendorong kegiatan ekspor

koreksi terhadap rencana pembangunan

impor. Hal ini antara lain dalam bentuk

yang telah ditetapkan dalam dokuman

penyederhanaan dan pengurangan jumlah

perencanaan maupun anggaran.

larangan dan pembatasan (Lartas) untuk

Penyesuaian yang tepat dan ke-

aktivitas ekspor, penyederhanaan dan pen-

bijakan yang terukur dalam mengata-

gurangan Lartas untuk aktivitas impor bah-

si wabah virus Covid-19 akan menjadi

an baku sektor tertentu, seperi produk besi

titik tolak melakukan perbaikan kembali

baja, garam industri, gula. tepung dan ba-

(recovery). Secara umum Covid-19 mem-

han baku industri manufaktur. Pemerintah

pengaruhi

juga mempercepat proses ekspor dan impor

implementasi

perencanaan

pembangunan nasional, bqik di pusat
maupun daerah.

untuk traders yang memiliki reputasi baik.
Dari pengalaman empiris perekono-

Beberapa stimulus iskal yang tel-

mian Indonesia dalam menghadapi kejutan

ah digelontorkan pemerintah Indonesia.

eksternal dan kejutan internal seperti kri-

Paket stimulus pertama difokuskan untuk

sis moneter, desa dengan struktur ekonomi

meredam risiko pada sektor pariwisata

agraris cenderung memiliki daya tahan dan

yaitu hotel, restoran, dan kawasan wisa-

punya kemampuan untuk melakukan penye-

ta di daerah-daerah.

suaian sehingga dampak yang timbul dari

Pada paket stimulus berikutnya,

adanya virus Covid-19 tidak akan berpen-

pemerintah memberikan insentif pajak

garuh besar dalam perekonomian khususnya

untuk meredam dampak wabah virus

masyarakat di desa. ***(ASP, 2020)

Covid-19. Sebagai payung hukumnya,

Sumber : Kompasiana

21

Covid 19, dari

ing, serta tetap berada di ru-

Kesehatan Hingga Ekonomi

mah jika tidak ada keperluan
mendesak. Pembatasan aktivitas yang mengundang untuk
berkumpulnya

massa

atau

orang banyak juga sementara
ditiadakan.
Bencana

kesehatan

ini, berujung pada dampak
ekonomi

yang

begitu

be-

sar bagi berbagai kalangan
TEROR

Pandemi

Covid-19

yang mulanya hanya terjadi

lam Pemantauan (ODP).

masyarakat.

Dampak

Cepatnya

ditimbulkan

membuat

penularan

yang
be-

di Provinsi Hubei, Kota Wuhan

covid-19 akhirnya memaksa

berapa sektor ekonomi ter-

kini menebar ancaman serius

sejumlah daerah melakukan

apresiasi dan beberapa lagi

hampir ke seluruh dunia. In-

Pembatasan Sosial Berskala

terkoreksi negatif. Menteri

donesia beserta daerah di da-

Besar (PSBB), namun tidak

Keuangan Republik Indone-

lamnya telah memiliki Pasien

hal nya dengan Kalimantan

sia Sri Mulyani menyebutkan

Dalam Pengawasan yang posi-

Timur. Sejauh ini yang dilaku-

setidaknya

tif terpapar Covid-19 dengan

kan oleh Pemerintah Provin-

sektor yang berpotensi men-

graik statistik relatif mening-

si Kalimantan Timur adalah

gantongi keuntungan di ten-

kat. Demikian pula Kaliman-

anjuran untuk menjaga ke-

gah pandemi covid-19, sektor

tan Timur, hampir semua ka-

bersihan (terutama tangan,

tersebut antara lain : tekstil

bupaten/kota memiliki PDP

penggunaan masker saat di

dan produksi tekstil; kimia,

kecuali Kabupaten Mahakam

luar rumah, asupan makanan

farmasi, dan alat kesehatan;

Ulu yang sampai saat ini ma-

yang bergizi, dan istirahat

makanan dan minuman; elek-

sih memiliki Nol PDP, namun

yang cukup), anjuran untuk

tronik; jasa telkomunikasi;

memiliki puluhan Orang Da-

physical dan social distanc-

dan jasa logistik.
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terdapat

enam

Sektor

dan

tan Timur yang mengalami

berpotensi

tekanan paling besar pada

penumpang juga tidak ka-

meningkat melalui diversii-

masa pendemi ini diantara-

lah bergejolak, pembatasan

kasi produk seperti Alat Pe-

nya sektor pariwisata, trans-

orang yang masuk dan keluar

lindung Diri (APD) dan mask-

portasi, keuangan, konstruk-

daerah di Kalimantan Timur

er. Sektor kimia, farmasi, dan

si, dan perdagangan.

tentunya akan menahan laju

alat kesehatan menyokong

Sektor

pertumbuhan sektor ini. Dis-

produk

tekstil

tekstil

pariwisata

Sektor

kebutuhan primer dalam pen-

merupakan sektor yang ter-

amping

anganan

Indus-

dampak cukup dalam di Ka-

warga menggunakan trans-

tri makanan dan minuman

limantan Timur. Sektor ini

portasi umum juga menjadi

menjadi kebutuhan primer

tiba-tiba kehilangan momen-

salah satu persoalan pada

masyarakat sejalan dengan

tum saat terjadi pandemi

sektor ini.

bertumbuhnya sektor logistik

seperti ini. Selain berimbas

yang dibutuhkan masyarakat

terhadap pelaksanaan event

dampak

karena adanya physical dis-

pariwisata, pandemi Covid-19

pendapatan masyarakat yang

tancing.

juga

menyebabkan

COVID-19.

Sedangkan

sektor

berdampak

terhadap

itu,

transportasi

kekhawatiran

Sektor keuangan terakibat

penurunan

munculnya

telekomunikasi dan elektron-

iklim usaha pariiwisata di Ka-

tunggakan pembayaran kred-

ik berpotensi untung karena

limantan Timur. Ada sejumlah

it, berkurangnya tabungan,

menjadi andalan masyarakat

kegiatan bergerak pada 13

dan kecilnya hasrat untuk

karena

selama

jenis usaha pariwisata mau-

menabung.

kebijakan

pun ekonomi kreatif, sep-

membantu

diterapkannya

bekerja dari rumah. Tentun-

erti

restoran,

dikit terhambat oleh ter-

ya dari beberapa sektor yang

perjalanan wisata dan usaha

tundanya beberapa pemba-

disebutkan dimiliki oleh Kali-

kapal wisata. Sehingga, bisa

ngunan proyek pemerintah

mantan Timur, dengan skala

dibayangkan penurunan san-

dan swasta atau bahkan di-

usaha yang beragam.

gat signiikan pada sektor ini

alihkan pada beberapa ge-

terbalik

mampu menggiring peningka-

dung atau sarana yang men-

dengan enam sektor di atas,

tan jumlah pengangguran dan

dukung pelayanan kesehatan

beberapa sektor di Kaliman-

penduduk miskin.

masyarakat

Berbanding

perhotelan,

Sektor konstruksi se-

hingga

pasien
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Covid-19.

karena ada restriksi kegiatan

covid-19 berakhir maka sek-

ekonomi dan sosial. Meski de-

tor

aktivitas

mikian, sektor UMKM dan per-

kan cepat pulih adalah sek-

UMKM di Kalimantan Timur

tanian berpeluang melakukan

tor perdagangan dan sektor

juga terpukul. UMKM yang

diversiikasi produk meskipun

transportasi. Sementara sek-

selama ini menjadi safety

permintaan terancam turun.

tor pariwisata membutuhkan

Sektor
yang

perdagangan

mencakup

net sekarang akan mengalami pukulan yang sangat besar

Epilog Pendidikan

Dari

beberapa

sek-

tor di atas, setelah pandemi

yang

bisa

dikategori-

waktu yang cukup lama untuk
kembali normal. (dy)

demikian, efek WFH aki-

sementara kebutuhan ru-

Ada satu lagi dampak

bat pandemi menjadikan

mah tangga perlu terus

besar yang dihasilkan dari

orang tua memiliki kesem-

disangga. Di sisi lain, wali

adanya pandemi besar ini,

patan untuk meningkatkan

murid harus tetap mem-

yang bisa memberi dampak

quality time bersama den-

bayar uang sekolah bula-

positif

psikolo-

gan buah hatinya, memiliki

nan, beragam ada yang

gis sekaligus negatif bagi

kesempatan menyaksikan

tetap membayar penuh,

sumber

secara

proses

ada juga yang dipotong

berapa kalangan individu.

belajar mengajar yang bi-

sekian persen akibat ter-

Disamping maraknya Work

asanya kerap dilakukan di

dapat kegiatan yang tidak

From Home, para orang

kelas. Namun disaat bersa-

bisa dilaksanakan dalam

tua yang sedianya beker-

maan, beberapa orang tua

kondisi pandemi. Pendi-

ja pagi hingga sore bah-

yang juga merupakan guru

dikan yang dilakukan se-

kan malam hari jadi lebih

atau bahkan wali murid

cara daring memiliki ban-

sering bekerja dari rumah

cemas akan berkurangnya

yak

sembari terlibat langsung

sumber pendapatan mer-

anak-anak bahkan sangat

dalam mendampingi ak-

eka, di satu sisi para guru

mudah merasa jenuh na-

tivitas belajar menagajar

(kebanyakan sekolah swas-

mun proses ini harus terus

yang saat ini berlangsung

ta) digaji dengan nominal

dilaksanakan demi kecer-

secara

lebih kecil dari biasanya,

dasan anak bangsa. (dy)
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secara

pendapatan

daring.

be-

Dengan

langsung

ketidaksempurnaan,

“Terkoreksi Oleh Dampak Covid-19”
Kaltim Triwulan I 2020 Laju Pertumbuhan Ekonomi
PANDEMI

Covid-19

merupakan bencana kesehatan yang memberikan dampak
multi

sektor.

Diantaranya

adalah dampak ekonomi dan
sosial. Kalimantan Timur, memasuki triwulan I 2020 mencatatkan efek dari pandemi
ini menarik laju pertumbuhan
ekonomi Kalimantan Timur
yang terkoreksi sebesar nega-

Ilustrasi : Pasar Tradisional

tif 0,44 persen (triwulan I

melambatnya

2020 dibandingkan triwulan

beberapa

usaha,

frastuktur pembangunan isik

IV 2019). Dimana nilai Pro-

serta terdapat beberapa lapa-

yang proses penyelesaiannya

duk Domestik Regional Bruto

ngan usaha yang mengala-

jatuh pada akhir tahun 2019.

Atas Dasar Harga Berlaku Ka-

mi kontraksi pada triwulan

Pada triwulan ini, tercatat

limantan Timur pada triwulan

ini seperti Lapangan Usaha

terdapat penyelesaian proyek

I 2020 tercatat sebesar Rp

Administrasi

Pemerintahan,

yang belum tuntas, seper-

163,90 triliun.

Pertahanan dan Jaminan So-

ti penyelesaian seksi 1 dan

resmi

sial Wajib mengalami kon-

seksi 5 pada proyek tol Balik-

Badan Pusat Statistik Provinsi

traksi sebesar 9,91 persen;

papan-Samarinda; Lapangan

Kalimantan Timur, penurunan

Lapangan Usaha Konstruksi

Usaha Jasa Pendidikan yang

Laju Pertumbuhan Ekonomi

yang

kontraksi

mengalami kontraksi sebesar

Kalimantan Timur disebabkan

sebesar 3,26 persen akibat

2,61 persen; Lapangan Usaha

Menurut

rilis

pertumbuhan

lapangan

mengalami

cukup banyaknya proyek in-
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Jasa Keuangan dan Asuran-

memberikan dampak terha-

komoditas tandan buah segar

si yang mengalami kontraksi

dap berkurangnya perminta-

(TBS) kelapa sawit mengala-

sebesar 2,28 persen; Lapan-

an.

mi peningkatan baik secara

gan Usaha Jasa Perusahaan

Selain kedelapan lapa-

q-to-q maupun y-on-y; dan

mengalami kontraksi sebesar

ngan usaha tersebut, sembi-

disusul oleh Lapangan Usa-

1,68 persen; Lapangan Usaha

lan lapangan usaha lainnya

ha Industri Pengolahan yang

Transportasi dan Pergudan-

masih tumbuh positif pada

tumbuh sebesar 1,63 persen.

gan yang mengalami kontrak-

Triwulan I 2020 ini seperti

si sebesar 1,57 persen, truta-

Lapangan Usaha Pengadaan

struktur ekonomi Kaliman-

ma akibat jumlah penumpang

Listrik dan Gas yang mencapai

tan Timur tidak mengalami

angkutan udara mengalami

pertumbuhan tertinggi secara

pergeseran yang signiikan.

penurunan; Lapangan Usaha

q-to-q sebesar 3,58 persen

Dominasi sektor pertamban-

Jasa lainnya yang mengalami

yang bisa jadi didukung oleh

gan dan penggalian masih

kontraksi sebesar 0,97 pers-

PLTU Bontang telah beroper-

berada di puncak, disusul in-

en; serta Lapangan Usaha

asi sejak Oktober 2019, seh-

dustri pengolahan, konstruksi

Pertambangan dan Pengga-

ingga memperkuat pasokan

dan pertanian.

lian yang mengalami kontrak-

listrik di Subsistem Mahakam;

Secara nasional, Laju

si sebesar 0,87 persen dimana

Lapangan Usaha Pertanian,

Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Produksi batubara mengala-

Kehutanan,

Kalimantan

mi penurunan dibandingkan

yang tumbuh sebesar 1,74

q-to-q berada di atas LPE na-

periode triwulan IV 2019, di-

persen dimana dalam hal ini

sional sebesar negatif 2,41

tambah lagi Produksi migas

tercatat bahwa Selama peri-

persen. Bahkan di Regional

di Wilayah Kerja Mahakam

ode subround 1, terdapat

Kalimantan, LPE Kalimantan

masih dalam fase penurunan

panen raya padi yang dimulai

Timur juga yang terkoreksi

produksi alamiah, serta adan-

sejak bulan Februari, dengan

paling ringan. Dimana Kali-

ya kebijakan lockdown akibat

puncak panen terjadi pada

mantan Selatan mengalami

pandemi Covid-19 di nega-

bulan Maret dan terus ber-

kontraksi cukup dalam yakni

ra tujuan ekspor batubara

lanjut sampai bulan April dan

sebesar negatif 3,72 persen.

(seperti Tiongkok dan India)

Mei 2020. Disamping itu harga

(dy)
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dan

Perikanan

Meski

demikian,

Timur

secara

“SKOR POLA PANGAN HARAPAN MENINGKAT TIPIS”

Menilik Kualitas Konsumsi
Pangan Masyarakat Kaltim
dari kelompok pangan utama

lah untuk membuat suatu

pada

rasionalisasi pola konsumsi

tingkat

maupun

ketersediaan

konsumsi

pangan.

pangan yang dianjurkan, yang

instrumen

terdiri dari kombinasi ane-

untuk menilai situasi konsum-

ka ragam pangan untuk me-

si pangan wilayah yang dapat

menuhi kebutuhan gizi dan

digunakan untuk menyusun

sesuai cita rasa.

PPH merupakan

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

perencanaan kebutuhan kon-

Pada

tahun

2018,

sumsi pangan ke depan, den-

asupan energi harian Provin-

Dinas

gan mempertimbangkan as-

si Kalimantan Timur sebesar

Pangan,

pek sosial, ekonomi, budaya

1.923,30

dan Holtikultura Provinsi Ka-

dan preferensi konsumsi pan-

Angka ini masih lebih rendah

limantan Timur, pengemban-

gan masyarakat. Dengan kata

dari Angka Kecukupan Gizi

gan keanekaragaman pangan

lain, PPH merupakan instru-

(AKG) Nasional sebesar 2.150

dari sisi konsumsi masyrakat

men sederhana untuk menilai

Kkal/orang/hari. Sedangkan

Kalimantan Timur mengalami

situasi konsumsi pangan pen-

untuk rata-rata asupan pro-

peningkatan. Hal itu antara

duduk, baik jumlah maupun

tein harian di Provinsi Kali-

lain tercermin dari mening-

komposisi pangan menurut

mantan Timur ialah sebesar

katnya

Pangan

jenis pangan yang dinyatakan

60,70 gram/orang/hari, yang

Harapan (PPH) Kalimantan

dalam skor. Semakin tinggi

mana angka ini menunjukkan

Timur dari 80,70 pada 2017

skor PPH, konsumsi pangan

telah melebihi AKG Nasional

menjadi 83,10 pada 2018.

semakin beragam dan bergizi

terhadap asupan protein se-

PPH adalah susunan kerag-

seimbang (maksimal 100).

besar 52 gram/orang/hari.

BERDASARKAN
Pangan,

data

Tanaman

skor

Pola

Kkal/orang/hari.

aman pangan yang didasar-

Disamping itu, tujuan

Dilihat dari jenis bah-

kan pada sumbangan energi

utama penyusunan PPH ada-

an makanan yang dikonsum-
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Kalimantan

Kalimantan Timur terhadap

melebihi standar Kementeri-

Timur, sebagian besar did-

kelompok pangan padi-padi-

an Pertanian sebesar 74 pers-

ominasi

padi-padian,

an serta minyak dan lemak

en. Sementara untuk asupan

yakni 56,84 persen dari total

telah melebihi konsumsi ideal

protein yang menjadi sumber

asupan kalori harian. Kemu-

yang ditetapkan.

pembangun (pangan hewani

si

masyarakat

oleh

dian untuk kelompok pangan

Kelompok pangan yang

dan kacang-kacangan) di Ka-

penyumbang energi terbesar

masih lebih rendah dari kon-

limantan Timur telah menca-

selanjutnya adalah pangan

sumsi ideal yang ditetapkan

pai 15,71 persen. Angka ini

hewani yakni sebesar 14.92

ialah umbi-umbian, buah/biji

masih kurang dari standar Ke-

persen serta minyak dan le-

berlemak, kacang-kacangan,

menterian Pertanian sebesar

mak yang berkontribusi sebe-

gula, serta sayur dan buah.

17 persen. Begitu pula hal-

sar 10,78 persen.

Keragaman konsumsi pangan

nya dengan asupan vitamin

jika

di Kalimantan Timur masih

dan mineral (sayur dan buah)

dilihat dari asupan protein

perlu ditingkatkan, karena

di Kalimantan Timur, masih

yang dikonsumsi, masyarakat

pangan tidak hanya terdi-

dibawah standar Kementeri-

Kalimantan Timur cenderung

ri dari sumber karbohidrat,

an Pertanian (6%) yakni hanya

mengkonsumsi pangan hewani

tetapi juga pengembangan

sebesar 4,13 persen. Konsum-

yakni 43,16 persen dari total

ragam pangan bergizi dari

si pangan yang tidak seim-

asupan protein harian dan

sumber

bang ini dapat mendatangkan

40,46 persen asupan protein

maupun mineral.

Sementara

itu,

protein,

vitamin,

berbagai penyakit degenerat-

didapat pula dari konsum-

Kontribusi sumber en-

if seperti jantung, stroke, dan

si padi-padian. Sisanya 8,4

ergi yang berasal dari kar-

hipertensi yang banyak tidak

persen asupan protein beras-

bohidrat (kelompok pangan

disadari oleh masyarakat.

al dari kacang-kacangan dan

padi-padian,

4,78 persen dari sayuran dan

minyak dan lemak, buah/biji

gan utama di Kalimantan

buah-buahan. Hal ini menun-

berminyak serta gula) di Kali-

Timur, khususnya beras ma-

jukkan bahwa rata-rata pola

mantan Timur telah mencapai

sih tergantung pada impor

konsumsi pangan masyrakat

89,46 persen, angka ini telah

luar daerah yakni dari pulau
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umbi-umbian,

Ketergantungan

pan-

Ilustrasi : Produksi beras lokal

Sulawesi dan Jawa karena

asi produk pangan nusantara

bergizi ini menyebabkan ke-

produksi lokal hanya mam-

sehingga terjadi perubahan

sulitan untuk memproduksi

pu menyediakan 60 persen

pola

makanan bergizi dengan har-

dari kebutuhan di Kaliman-

menuju kearah konsumsi yang

tan Timur. Kalimantan Timur

beragam, bergizi seimbang

memiliki potensi untuk pe-

dan aman serta mengedukasi

terlihat bahwa masyarakat

menuhan penganekaragaman

masyarakat akan pentingnya

lebih menyukai pangan ola-

pangan yang lebih bergizi se-

gizi seimbang.

han, makanan yang diawet-

suai dengan kebutuhan yang

konsumsi

masyarakat

Fenomena

saat

ini

variasi

kan dan cepat saji yang tel-

pangan ini juga perlu dukun-

ah jelas kurang sehat. Selain

gan dari pola konsumsi mau-

itu,

gajak seluruh komponen mas-

pun pengembangan

bisnis.

konsumsi yang dulunya untuk

yarakat untuk mulai mengem-

Saat ini sebagian besar pas-

pemenuhan kebutuhan “biol-

bangkan dan mempromosikan

ar terjebak dalam lingkaran

ogis”, kini bergeser pada ke-

potensi pangan daerah agar

dimana

butuhan “sosiologis”.

masyarakat bisa mengapresi-

kurang

masih kurang.
Pemerintah perlu men-

Peningkatan

ga terjangkau.

permintaan
terhadap

yang

bergesernya

orientasi

makanan
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Ibu Kota Negara,
Lahan Pangan, dan Warisan
Cikini ke Gondangdia, ku begini gara-gara dia. Cikampek Tasikmalaya, hati capek bila kau tak setia. Jakarta
ke Jayapura, jangan cinta kalau pura-pura. Madura
sampai Papua, jangan kira tak bisa mendua.

Ditulis oleh
Stella Felicia Sinaga, S.Si.
nya menarik perhatian banyak

khalayak.

Mulai

dari

masyarakat, pejabat tinggi,
pejabat biasa, media, pengusaha, hingga anggota dewan
di tingkat pusat yang sebelumnya belum pernah tahu di
mana letak Samboja.
Samboja

merupakan

sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Kutai KarPeta Rencana Kawasan Ibu Kota Negara

tanegara. Bersama dengan

Potongan lirik tersebut

menikmatinya dalam perjala-

Kecamatan Sepaku di Kabu-

berasal dari sebuah tembang

nan ke Kecamatan Samboja.

paten Penajam, dua lokasi

yang dibawakan oleh Duo

Belakangan ini, Samboja se-

ini akan menjadi calon pusat

Anggrek. Tidak sengaja saya

dang naik daun. Keberadaan-

administrasi baru dari negara
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kita tercinta, Indonesia. Te-

Saat ini aktivitas per-

Tahun ini (2020) akan diban-

pat pada Kawasan Perluasan

tanian Desa Bukit Raya, desa

gun jaringan pembawa untuk

calon Ibu Kota Negara di Sam-

di mana Daerah irigasi Sungai

mengalirkan air dari embung

boja, terdapat lahan pertani-

Buluh berada, masih menggu-

menuju lahan pertanian.

an produktif yang cakupann-

nakan pola tadah hujan. Aki-

Potensi besar dalam

ya cukup luas. Salah satunya

batnya, produktivitas lahan

pemenuhan kebutuhan pan-

adalah Daerah Irigasi Sungai

belum maksimal. Jika sedang

gan terpampang nyata di

Buluh. Sesuai peraturan yang

hujan, air melimpah. Genan-

Kawasan Ibu Kota Negara.

berlaku, Pemerintah Provin-

gan dan banjir kerap terjadi.

Daerah Irigasi Sungai Buluh

si adalah pihak yang berke-

Sementara saat musim kema-

dapat menjadi Kawasan an-

wenangan mengelola daer-

rau suplai air sangat minim

dalan penyedia pangan bagi

ah irigasi ini. Luas rencana

sekali bahkan nihil.

kota baru yang dicita-cita-

pengembangan Sungai Buluh

Pemerintah

Provin-

kan menjadi The Best City on

mencapai 1.089 Ha. Menurut

si telah bergerak melakukan

Earth. Tetapi perlu diingat,

informasi dari ketua kelom-

beberapa upaya untuk mem-

manfaat dan dampak positif

pok tani setempat, luasan

perbaiki dan meningkatkan

dari potensi ini bukanlah se-

yang fungsional baru menca-

produktivitas Daerah Irigasi

suatu yang pasti diperoleh.

pai 300 Ha. Dari luasan terse-

Sungai

Diantaran-

Semua tergantung dari kebi-

but, baru 2/3 bagian yang

ya, melakukan penambahan

jakan yang diambil, apakah

produktif, atau sekitar 200

panjang jaringan irigasi dan

pro pada aktivitas menjaga

Ha dengan frekuensi panen 2

meningkatkan kondisi jarin-

dan mengembangkan sebuah

kali dalam setahun. Produk-

gan eksisting.

lahan

Buluh.

pertanian

produktif

tivits lahan saat ini maksimal

Selain menambah Pan-

atau pro pada aktivitas lain

adalah 4,5 ton per Hektar.

jang jaringan, tahun 2019

yang lebih menguntungkan

Angka tersebut masih bisa di-

dibangun sebuah embung iri-

secara ekonomi.

maksimalkan dengan bebera-

gasi untuk menambah suplai

Di sekitar lahan pan-

pa syarat. Salah satunya ada-

air baku. Embung tersebut lu-

gan potensial dan produk-

lah tersedianya infrastruktur

asannya sekitar 2 Ha dengan

tif

pengairan yang memadai.

kedalaman berkisar 3 meter.

aktivitas pertambangan. Se-

ini,

juga

berlangsung
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Sumber Foto :
(ANTARA FOTO Akbar
Nugroho Gumay)
Areal kawasan Ibu Kota Negara baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

buah aktivitas yang secara

warna coklat kemerahan.

keasaman tanah di Sungai

ekonomi keuntungannya jelas

Diperkirakan

warna

Buluh meningkat. Agar lah-

oleh

an tersebut tetap dapat di-

lebih menggiurkan dibanding

tersebut

diakibatkan

pertanian. Aktivitas pertam-

hadirnya zat atau limbah

tanami

bangan kabarnya telah meng-

yang datang dari aktivitas

komoditas, perlu tambahan

ganggu produktivitas pertani-

pertambangan.

pupuk atau zat kimia un-

dan

menghasilkan

an setempat. Saat kunjungan

Kelompok tani setem-

tuk mengembalikan tingkat

dilakukan, tampak air yang

pat juga memberikan infor-

keasaman ke level normal.

masuk di jaringan irigasi ber-

masi bahwa saat ini tingkat

Kondisi ini dapat mendukung
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asumsi bahwa kegiatan per-

Buluh. Pertama, potensinya

Daerah Irigasi Sungai Buluh,

tambangan telah menggang-

besar dan belum seluruhnya

kami mampir makan siang

gu produktivitas lahan perta-

tergarap secara maksimal.

di sebuah warung makan.

nian di Sungai Buluh.

Masih ada ruang dan

Jika Kawasan Ibu Kota

Warisan.

Pengunjungnya ramai dan be-

Negara telah bergerak inten-

kan produktivitasnya. Kedua,

ragam. Mulai dari polisi, ten-

sif maka besar kemungkinan

dukungan pemerintah baik

tara, babinsa, pekerja, dan

areal pertanian Sungai Buluh

pusat, provinsi, maupun ka-

kelompok masyarakat lainn-

akan mengalami tekanan un-

bupaten untuk menjaga fung-

ya. Menunya beragam, ma-

tuk melakukan konversi lahan

si areal pertanian Sungai Bu-

sakannya enak. Saat itu saya

menjadi lahan non-pertani-

luh. Ketiga, dukungan dari

tidak terpikir untuk bertanya

an. Keuntungan besar yang

masyarakat setempat teruta-

sejak kapan warung ini berdi-

diperoleh

ma dari kelompok tani.

ri. Tetapi saya coba memberi

jika

mendukung konversi lahan

untuk

Warung

meningkat-

masyarakat

harapan

Namanya

Tiga hal tersebut seti-

dua asumsi. Pertama, warung

yang

daknya cukup untuk mengam-

ini sudah turun temurun, dari

sifatnya lebih komersil tentu

bil langkah tegas terhadap

generasi ke generasi. Kedua,

akan membuat masyarakat

aktivitas lain yang sekiranya

sebagaimana

pragmatis. Cenderung memi-

mengganggu keberadaan dan

doa,

hak pada pilihan yang lebih

produktivitas Sungai Buluh.

warung ini berharap warung

menjanjikan secara ekonomi.

Penyediaan pangan memang

ini akan diturunkan ke gener-

Hal-hal tersebut merupakan

bukan

asi selanjutnya, dirawat dan

ancaman bagi eksitensi Daer-

yang menjanjikan keuntun-

dikembangkan

ah Irigasi Sungai Buluh. Lang-

gan secara instan. Tetapi per-

serta cita rasanya. Warung ini

kah preventif harus diambil,

lu diingat bahwa manfaat dan

juga menjadi pengingat bah-

salah satunya melalui kebija-

dampaknya sangat luas dan

wa Samboja memiliki banyak

kan. Saat ini, setidaknya ada 3

menyentuh aspek lain yang

warisan yang juga harus dija-

keunggulan utama yang men-

lebih sustainable atau berke-

ga eksistensinya, keberadaan

jadi harapan keberlanjutan

lanjutan.

warung ini dan keberadaan

menjadi

penggunaan

aktivitas pertanian di Sungai

merupakan

Selepas

sektor

mengunjungi

pendiri

nama

adalah

dan

pemilik

keberadaan

lahan pangan salah duanya.
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BAPPEDA
Wayah ini

Kepala bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Charmarijaty, ST, MT pada tanggal 13 Januari 2020
bertempat di ruang Rapat Propeda.

Koordinasi pengelolaan Arsip di Lingkungan Bappeda Provinsi Kaltim
pada tanggal 20 Januari 2020 bertempat di ruang Record Center.

BAPPEDA
Wayah ini

Rapat Perumusan dan Penyajian Ranwal RKPD Prov. Kaltim Tahun 2021
pada tanggal 3 Februari 2020 bertempat di ruang rapat Repetada.

Bimtek Aplikasi SIPPD yang dipimpin oleh Kasubid Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Berlin Friniko, SE. bertempat di ruang rapat Poldas pada tanggal 6 Februari 2020.

BAPPEDA
Wayah ini

Plt Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Drs. H. Iman Hidayat, M.Si
meminpin Rapat Koordinasi Penanganan Banjir di Jl. DI.Panjaitan Kota Samarinda
di Ruang Rapat Repetada pada tanggal 6 Februari 2020.

Ceramah Agama Rutin Bappeda Provinsi Kaltim pada Tanggal 7 Februari 2020
di ruang rapat Poldas

BAPPEDA
Wayah ini

Plt. Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Drs. H. Iman Hidayat memimpin rapat
Pembahasan Jadwal dan Metode kerja dalam penyusunan RKPD Provinsi Kaltim
Tahun 2021 bertempat di ruang Renja pada tanggal 7 Februari 2020.

Rapat Lanjutan Koordinasi Penanganan Banjir di Jl.Panjaitan
pada tanggal 10 Februari 2020 di Ruang rapat Repetada.

BAPPEDA
Wayah ini

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Drs. H. Hariyo Santoso
meminpin Sosialisasi dan Persiapan Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah
Tahun 2020 pada tanggal 11 Februari 2020 di ruang rapat RPJMD.

Pada tanggal 14 Februari 2020 bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
melakukan rapat Persiapan Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020
dipimpin oleh Drs. H. Hariyo Santoso bertempat di ruang RPJMD.

BAPPEDA
Wayah ini

Plt. Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Drs. H. Iman Hidayat memimpin Rapat Koordinasi
Lanjutan Penanganan Banjir di Jl. DI panjaitan terkait Sosial lahan dan administrasi
pada tanggal 14 Februari 2020 di ruang rapat Repetada.

Karyawan dan karyawati Bappeda Provinsi Kaltim mengikuti Sosialisasi Pendampingan
Sensus Penduduk Online 2020 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim
pada tanggal 17 februari 2020 di ruang rapat Poldas.

BAPPEDA
Wayah ini

Wawancara kepada Kabupaten/Kota nominasi Penghargaan Pembangunan Daerah
Tahun 2020 pada tanggal 17 Februari 2020 bertempat di Hotel Aston Samarinda.

Wawancara kepada Kabupaten/kota nominasi Penghargaan Pembangunan Daerah
Tahun 2020 pada tanggal 17 Februari 2020 bertempat di Hotel Aston Samarinda.

BAPPEDA
Wayah ini

FGD Perumusan Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2021 dipimpin oleh Kepala Bidang
Ekonomi dan SDA Saur Parsaoran. T, S.Pi, M.Si di ruang rapat Propeda
pada tanggal 19 Februari 2020.

Rapat Persiapan Penilaian Tahap II Provinsi Presentasi dan Wawancara PPD
Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 di ruang Rapat Renja.

BAPPEDA
Wayah ini

Karyawan dan Karyawati Bappeda Provinsi Kaltim Mengikuti ceramah agama Rutin
pada Tanggal 13 Maret 2020 di Ruang Rapat Poldas.

Kasubbag. Keuangan Duma Mangalle Membuka kegiatan
Pelatihan e-SPJ pada tanggal 13 Maret 2020 di ruang rapat Repetada.

BAPPEDA
Wayah ini

Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kalimantan Timur Tahun 2021
pada tanggal 26 Februari 2020 bertempat di Hotel Senyiur Samarinda.

IMANTAN TIMUR
KAL

ru

BERANI UNTUK
UR
M
I
T
N
A
T
N
A
M
I
KAL
BERDAULAT

hu

i-rahay

u

AWAK REDAKSI
Penerbit :
Bappeda Provinsi Kaltim
Penasehat :
Drs. H. Iman Hidayat, M.Si
Penanggung jawab redaksi :
Drs. Sufian Agus, M.Si
Pemimpin Redaksi :
Ramsyah,SE
Penanggung jawab Redaktur :
Ramsyah,SE
Penulis :
1. Dharma Yanti, SE, M.Si
2. Fatmawati, SE
3. Marinda Asih Ramadhaniah,S.Si.M.Ec.Dev

4. Stella Felicia Sinaga, S.Si.
Desain :
Hariyanto
Dokumentasi :
Arvina Sandra Oktaviyani
Produksi :
Suriansyah
Distribusi/sirkulasi :
Senindiyanto
Seketariat redaksi :
Ahmad Riyadi
Duma Mangalle,SE
Hj.Rusnah
Triyanti
Risky Arishandi
Misbahul Jannah
Retno Sulistiyo

Saran dan kritik yang bersifat membangun
pada Redaksi Buletin BAPPEDA Kaltim dapat
di alamatkan via E-Mail :
buletinbappedakaltim@gmail.com
Buletin Bappeda Kaltim, dan via surat pada
alamat Rekdasi yaitu Kantor BAPPEDA
PROVINSI KALTIM
Jln. Kusuma Bangsa Nomor 2,
Samarinda, Kode Pos 75123.

POTRET
LENSA BAPPEDA

Bimtek Aplikasi SIPPD dengan peserta
Staf DPR Provinsi Kalimantan Timur
dipimpin oleh kasubid Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Berlin Friniko,SE.
bertempat di ruang rapat Poldas
pada tanggal, 6 Februari 2020.

Kegiatan Ceramah Agama Rutin
seluruh Pegawai PNS dan Non PNS
di lingkungan Bappeda Provinsi
Kalimantan Timur yang dilaksanakan
pada Tanggal 7 Februari 2020,
di ruang rapat Poldas.
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