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Editorial
Pengantar Kepala Bappeda Provinsi Kaltim

Penyusunan RKPD Kaltim
Tahun 2020 Mendekati Final
Dengan

tersselenggaranya

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan dalam rangka
penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020,
diharapkan

akan

terwujud

sinkronisasi

antar

program

prioritas

nasional,

provin-

si dan kabupaten/kota yang
dituangkan dalam dokumen

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

PROSES

penyusunan

Ren-

perencanaan

serta

dapat

cana Kerja Pemerintah Daer-

mempertajam indikator dan

ah (RKPD) Provinsi Kaliman-

target kinerja program/ke-

tan Timur tahun 2020 telah

giatan pembangunan Provinsi

mendekati inal. Dalam tiga

Kalimantan Timur dan juga

bulan

beberapa

menyepakati prioritas pem-

proses yang dilalui antara

bangunan dan rencana kerja

lain Musrenbang RKPD Provin-

berserta pendanaanya.

terakhir,

melaku-

Prioritas pembangu-

kan Fasilitasi RKPD Provinsi

nan RKPD 2020 adalah pemer-

Kaltim Tahun 2020 di Kemen-

ataan pelayanan pendidikan

terian Dalam Negeri Republik

dan kesehatan, pengemban-

Indonesia.

gan pendidikan vokasi dan

si

Kaltim

hingga
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Editorial
kejuruan berbasis teknologi,

RKPD

penguatan peran dan kap-

menyesuaikan dengan hasil

asitas ekonomi kerakyatan,

review dan masukan dari Ke-

pemerataan dan peningkatan

menterian Dalam Negeri. Se-

konektivitas pusat-pusat pro-

hingga nantinya akan masuk

duksi, peningkatan ketahan-

melalui proses paripuran dan

an sumber daya air dan daya

penetapan Perda.

dukung lingkungan hidup dan

tahun

Disamping

2020

penyusu-

peningkatan tata kelola dan

nan dokumen RKPD, Badan

kapasitas pemerintah daer-

Perencanaan

ah.

Daerah Provinsi Kalimantan
Setelah itu dilakukan

penyempurnaan

Pembangunan

Timur juga menyajikan data

dokumen

dan informasi hasil pemba-

RKPD Kaltim tahun 2020 ses-

ngunan melalui pergelaran

uai dengan hasil Musrenbang

Kaltim Fair 2019. Bappeda

bersama

dengan

Seluruh

Provinsi Kaltim tidak per-

Daerah

Provinsi

nah absen berpartisipasi da-

Kaltim. Dan kemudian dibawa

lam pergelaran event tahu-

ke Kementerian Dalam Negeri

nan tersebut demi menjaga

untuk di review dan diberi ar-

komitmen agar masyarakat

ahan sesuai dengan peraturan

Kaltim mengetahui perkem-

yang berlaku.

bangan

Perangkat

Dan saat ini sedang
dilakukan

Kaltim.

penyempurnaan
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Musrenbang Provinsi Kaltim
dalam Rangka Penyusunan RKPD 2020
“Pengembangan Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi,
dan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Nilai Tambah Ekonomi”

Rapat Pra Musrenbang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, yang dibuka oleh Kepala Bappeda Dr. Ir. H. Zairin Zain, M. Si.

Samarinda,

(10/4/2019).

Wakil

Gubernur

Kaliman-

ti Seluruh Kabupaten/Kota

“Kami mohon kepada pemer-

tan Timur H. Hadi Mulyadi,

se Kalimantan Timur, Plt.

intah pusat dalam hal ini Ke-

S.Si., M.Si saat memberikan

Sekretaris

menterian Dalam Negeri agar

sambutan pada Musyawarah

si Kaltim, Perangkat Daerah

benar-benar hadir dalam men-

Rencana Pembangunan dalam

Tingkat Provinsi Kaltim, Pang-

dukung transformasi ekonomi

rangka penyusunan Rencana

dam VI Mulawarman, Kapolda

Kalimatan Timur, upaya yang

Kerja

Daerah

Kaltim, Kepala Intelijen Neg-

telah dilakukan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur Ta-

ara Perwakilan Kaltim, Kepa-

Provinsi Kaltim untuk bera-

hun 2020.

la Kajati Kaltim, Brigjen Pol.

Pemerintah

di

Provin-

Odah

Drs.Raja Haryono,SH,M.Hum

manufaktur dan berkelanju-

Etam Kantor Gubernur Ka-

Kepala BNNP Kaltim, Kepa-

tan tidak bisa berjalan den-

limantan Timur kegiatan ini

la Pengadilan Tinggi Kaltim,

gan baik tanpa keberpihakan

dihadiri Ketua DPRD Provinsi

Bappeda Provinsi dan Ka-

yang sungguh-sungguh dari

Kaltim, Walikota, Wakil Wa-

bupaten/Kota

Pemerintah Pusat” ungkap

likota, Bupati, Wakil Bupa-

tan Timur, DPD RI asal daer-

lih kepada ekonomi berbasis

Bertempat

Daerah

se

Kaliman-
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ah pemilihan Kaltim, DPRD
Provinsi Kaltim, BUMN/BUMD
dan swasta, Perguruan Tinggi, Perbankan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda,
LSM dan Media massa.
Hadir
Narasumber
dral

pula

sebagai

Direktur

Jen-

Kependudukan

dan

Catatan Sipil Prof. Dr. Zudan

Kaltim Tahun 2020 ini ber-

RI, kedua, Untuk menyerap

Arif Fakrulloh, SH, MH (Ke-

tujuan untuk menyerap usu-

masukan

mendagri RI), Deputi Bidang

lan program dan kegiatan

kota yang mendukung visi

Pembangunan Manusia, Mas-

Kabupaten/Kota

yang me-

misi Gubernur terpilih, keti-

yarakat, dan Kebudayaan Dr.

merlukan bantuan Provinsi,

ga, Untuk menyerap usulan

Ir. Subandi, MSc (Kementeri-

juga sebagai proses inalisasi

program/kegiatan

an PPN/Bappenas RI),

penyusunan Dokumen RKPD,

en/kota yang membutuhkan

telah

hal ini dikemukakan oleh

dukungan

dilaksanakan beberapa taha-

Sekretaris Bappeda Provinsi

keempat, sebagai proses i-

pan dalam rangka penyusu-

Kaltim Drs. H. Sufyan Agus,

nalisasi penyusunan RKPD se-

nan perencanaan yaitu Rapat

M.Si pada laporannya, ia me-

bagai dokumen perencanaan

Koordinasi Bappeda Se-Kali-

nuturkan tujuan dari Musren-

pembangunan tahunan.

mantan Timur di Kabupaten

bang RKPD Kaltim tahun 2020

Sufyan juga menyam-

Kutai Kartanegara, Konsulta-

adalah pertama, Untuk men-

paikan diharapakan dengan

si Publik di Kota Balikpapan,

getahui Program Prioritas Na-

terselenggaranya

kemudian Pra Musrenbang di

sional di Provinsi Kaltim yang

Musrenbang ini akan terwu-

Kota Samarinda.

akan disampaikan oleh Bap-

jud sinkronisasi antar pro-

penas/PPN dan Kemendagri

gram

Sebelumnya

Musrenbang

08
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dari

kabupaten/

kabupat-

provinsi,

prioritas

serta,

kegiatan

nasional,

Odah Kaltim
provinsi dan kabupaten/kota

Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si men-

ataan pelayanan pendidikan

yang dituangkan dalam doku-

gatakan Kaltim harus mewu-

dan kesehatan, pengemban-

men perencanaan serta dapat

judkan transformasi ekonomi

gan pendidikan vokasi dan

mempertajam indikator dan

disertai dengan penyediaan

kejuruan berbasis teknologi,

target kinerja program/ke-

infrastruktur dasar dan SDM

penguatan peran dan kap-

giatan pembangunan Provinsi

yang berkualitas, untuk itu

asitas ekonomi kerakyatan,

Kalimantan Timur dan juga

diperlukan dukungan dari pe-

pemerataan dan peningkatan

menyepakati prioritas pem-

merintah pusat dalam mewu-

konektivitas pusat-pusat pro-

bangunan dan rencana kerja

judkan hal tersebut, dalam

duksi, peningkatan ketahan-

berserta pendanaanya.

rangka mewujudkan transfor-

an sumber daya air dan daya

masi ekonomi, telah dibangun

dukung lingkungan hidup dan

adalah

beberapa Kawasan Ekonomi

peningkatan tata kelola dan

“Pengembangan Kompetensi

Khusus dan Kawasan Industri

kapasitas pemerintah daer-

SDM, Pemanfaatan Teknolo-

di Kaltim, seperti KEK Maloy

ah.

gi, dan Infrastruktur Wilayah

Batuta Trans Kalimantan serta

yang Mendukung Nilai Tambah

KI Kariangau dan Buluminung.

Timur sampai saat ini belum

Ekonomi”, pada sambutann-

Prioritas pembangunan

memiliki komoditas unggulan,

ya Wakil Gubernur Kaltim H.

RKPD 2020 adalah pemer-

sehingga komoditas ini di-

Tema RKPD yang di
usung

tahun

2020

Namun

Kalimantan

Buletin Bappeda Prov. Kaltim // Edisi : April, Mei, Juni 2019

09

Odah Kaltim

Kepala Bappeda Prov. Kaltim Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si, Memberikan sambutan Pada Acara Musrenbang RKPD Tahun 2020

harapkan dapat muncul pada

Zairin juga menyampaikan

tambah dan pengembangan

tahun 2020, hal ini dikemu-

RKPD

Kalimantan

pasar komoditi unggulan di-

kakan oleh Kepala Bappeda

Timur Tahun 2020 memiliki

fokuskan pada wilayah yang

Provinsi Kaltim Dr. Ir. H. Zai-

arah kebijakan sebagai beri-

direncanakan

rin Zain, M.Si, menurutnya

kut :

wasan industri;

Kalimantan Timur masih be-

1)

lum memiliki komoditas yang

infrastruktur

untuk

dustri pariwisata difokuskan

dapat di unggulkan utaman-

menunjang konektivitas an-

pada wilayah yang ditetap-

ya dari sektor pertanian hal

tar kabupaten/kota difokus-

kan sebagai kawasan strat-

inilah yang dapat bersam-sa-

kan pada daerah-daerah 3T;

egis pariwisata nasional dan

ma kirta cari solusinya mis-

2)

provinsi;

alnya dengan pemanfaatan

infrastruktur dalam rangka

5)

potensi pertanian tanaman

meningkatkan

produktivitas

saing infrastruktur ekonomi

pangan di PPU dan pengem-

terutama pertanian difokus-

difokuskan pada wilayah pu-

bangan kawasan 3 (tiga) da-

kan pada wilayah sentra-sen-

sat kegiatan nasional dan

nau di Kukar dan Kubar (Jem-

tra produksi ke outlet;

provinsi. (ft)

pang, Semayang, Melintang).

3)

Provinsi

Pemerataan pelayanan
dasar

Peningkatan pelayanan

Pengembangan
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nilai

4)

sebagai

Pengembangan

Peningkatan

ka-

in-

daya

Odah Kaltim

Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi Kebijakan Satu Peta Dalam Rangka Mendukung Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
bertempat di Ruang Geospatial Support Command Center.

Rakor Tim Kebijakan Satu Peta Kaltim
Samarinda,(30/4/2019).

patan Implementasi Kebija-

cana Aksi Pencegahan Korupsi

“Intinya dari rencana tahun

kan Satu Peta Dalam Rangka

untuk tahun 2019 dan 2020.

2019-2020, kita maupun Pe-

Mendukung Strategi Nasional

Didalam keputusan bersama

merintah Pusat bisa membuat

Pencegahan Korupsi bertem-

itu ada 11 rencana aksi yang

rekomendasi, dan ini men-

pat di Ruang Geospatial Sup-

akan

garah pada bagaimana kita

port Command Center.

tengah tahun 2020 dan salah

dilaksanakan

sampai

tindih

Untuk menindaklanjuti

perizinan, kita tahu di Kaltim

Perpres nomor 54 tahun 2018

tata kelola kepatuhan sektor

ini hampir semua sektor, yang

tentang

ekstraktif, kehutanan, dan

satu komoditas bisa tump-

Pencegahan Korupsi bebera-

ang tindih apa lagi yang beda

pa instansi pemerintah pusat

komoditas”,

Kepa-

diantaranya KPK, Bappenas,

kan ada beberapa penanggu-

la Bidang Prasarana wilayah

Mendagri, Menpan dan staf

ng jawab untuk Rencana Aksi

Yusliando, ST saat memimp-

kepresidenan membuat kepu-

tersebut diataranya Kemen-

in Rapat Koordinasi Perce-

tusan bersama tentang Ren-

terian Lingkungan Hidup dan

mengatasi

tumpang

ungkap

Strategi

Nasional

satunya

adalah

perbaikan

perkebunan.
Yusliando

menyebut-
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Kehutanan, Badan Informasi
Geospasial, Kementerian Energi dan Sumber Daya Min-

“

Intinya dari rencana tahun

2019-2020, kita maupun Pe-

Agraria

merintah Pusat bisa membuat

dan Tata Ruang/Badan Per-

rekomendasi, dan ini mengarah

eral,

Kementerian

tanahan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian

pada bagaimana kita mengatasi
tumpang tindih perizinan, kita

Pemerintah

tahu di Kaltim ini hampir semua

Provinsi Kalimantan Tengah,

sektor, yang satu komoditas bisa

Dalam

Negeri,

Pemerintah Provinsi Kaliman-

Yusliando, ST

tumpang tindih apa lagi yang
beda komoditas

tan Timur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah

“

Provinsi Riau dan Pemerintah

yaitu Sekretaris Daerah, sek-

jakan Satu Peta dalam men-

Provinsi Papua.

retaris yaitu Kepala Bappeda,

dukung STRANAS-PK. Kedua,

bersama

dang anggotanya terdiri dari

Mengetahui progres kompilasi

tersebut sudah menetapkan

Kepala DESDM, Dinas Perke-

data dari masing-masing sek-

rencana aksi sampai Tahun

bunan, Dinas Kehutanan, Di-

tor, khususnya Sektor Perke-

2020, ada beberapa target

nas Pekerjaan Umum dan Pe-

bunan

yang diminta oleh KPK pada

rumahan Rakyat, DPMPTSP,

Ketiga,

3 (tiga) bulan pertama yaitu

BPPOD dan Biro Hukum.

yang tepat di masing-masing

Keputusan

dengan membentuk SK Gu-

dan

Pertambangan.

Menyusun

strategi

Untuk itu dalam kes-

sektor dalam rangka pemenu-

rencana

empatan ini Bappeda Provin-

han Target Triwulanan STRA-

aksi pencegahan korupsi di

si Kaltim menggelar Rapat

NAS-PK.

daerah.

Koordinasi

bernur

mengenai

Yusliando

menga-

Kebijakan

Dalam kesempatan ini

takan kita sudah ada SK gu-

Satu Peta Kaltim dengan tu-

Yusliando juga memaparkan

bernur untuk pembentukan

juan pertama. mendapatkan

beberapa hal yang menja-

Tim

Peta

pemahaman bersama terkait

di tugas Tim KSP Kalimantan

Kaltim, dimana sebagai ketua

kegiatan Implementasi Kebi-

Timur diantaranya :

Kebijakan

Satu

Tim
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1) Melakukan inventari

7) Melakukan koordinasi

dalam hal pencapaian tar-

sasi serta kompilasi

dengan OPD terkait dan

get-target triwulanan, oleh

GT yang berkaitan

Tim KSP. Kabupaten/Kota

sebab itu kita ingin mengeta-

STRANAS-PK.
2) Menyiapkan struktur
data serta melengkapi
atribut IGT.

8) Melaporkan hasil

hui progres di masing-masing

pelaksanaan kepada

sektor seperti apa, kemudian

gubernur.

permasalahan-permasalah-

Mengenai target triwu-

an apa yang kita hadapi dan

lanan rencana aksi 2019-2020

strateginya seperti apa. Kare-

dinasikan kelengkapan

yang sudah ditetapkan oleh

na data-data ini bukan hanya

dokumen yang diperlukan.

KPK, progres Tim KSP Kaltim

dari dinas kita masing-masing

dinilai agak lamban dalam hal

tetapi juga ada kaitan dengan

pencapaian target, “Tim KPK

data kabupaten kota.

3) Membantu mengkoor

4) Membantu proses veri
ikasi IGT.
5) Membantu proses

sudah datang kesini pada 25

Kalau kabupaten ma-

integrasi IGT.

Maret 2019 dan mereka juga

cet tentunya kita tidak bisa

sudah melihat progres kita

berbuat apa-apa.”, ungkap

masih dianggap agak lamban

Yusliando. (ft)

6) Membantu proses sink
ronisasi IGT.
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“Inisiatif Green Development”

FGD Pembangunan Hijau di Kaltim
Samarinda,

(20/5/2019).

Pembangunan Hijau

mer-

upakan sebuah konsep keseimbangan

aspek

sosial,

pelestarian

ekologi

dalam

peningkatan

kesejahteraan

manusia (ekonomi). Pembangunan hijau menjembatani
lingkungan dengan pembangunan dan merupakan sebuah
paradigma

pembangunan

yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang ramah
lingkungan,

berkelanjutan

Focus Group Discussion dalam rangka penyampaian Inisiaif Green Development hasil
temuan awal di Kalimantan Timur oleh mitra pembangunan.

nan.

pembangunan hijau di Kaliber-

mantan Timur masih berfokus

dasarkan analisa kesenjangan

pada pengembangan sektor

Provin-

dilakukan terhadap rencana,

perkebunan sebagai penggan-

si Kalimantan Timur melalui

kebijakan dan program di

ti sektor pertambangan. Hal

Badan Perencanaan Pemba-

Provinsi Kalimantan Timur.

menarik yang juga ditemu-

ngunan Daerah Provinsi Kali-

Titik poin pada Analisa ke-

kan adalah pentingnya eval-

mantan Timur melaksanakan

senjangan

pada

uasi berkala terkait sumber

Focus Group Discussion dalam

aspek ekologis, ekonomi, so-

emisi provinsi, dimana hal

rangka penyampaian Inisiat-

sial serta kelembagaan. Hasil

ini memberikan arahan ter-

if Green Development hasil

temuan dikategorikan sebagai

kait sumber emisi dan adap-

temuan awal di Kalimantan

temuan umum dan inovasi.

tasi serta mitigasi yang perlu

serta inklusif secara sosial.
Pemerintah

Timur oleh mitra pembangu14

Temuan

awal

ditujukan

Secara umum, progres
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Provinsi Kalimantan Timur su-

yang mengalami alih fungsi

berpotensi merusak lingkun-

dah melakukan sebuah eval-

sehingga kehilangan fungsi

gan ke depan.

uasi perhitungan emisi untuk

ekologisnya dan berpotensi

menentukan sumber emisi.

menciptakan ancaman kes-

Kalimantan

Hal ini menjadi sebuah me-

eimbangan ekologi dan juga

diklasiikasikan

kanisme yang baik untuk me-

keruangan.

gram penunjang aksi pen-

Program-program
Timur

di

dapat

pada

pro-

Kontradiktif kebijakan

anggulangan dan penanganan

ekonomi nasional dan Daerah

perubahan iklim, walaupun

Juga ditemukan bahwa

menjadi salah satu tantangan

berfokus hanya pada sek-

driver pembukaan lahan tiga

dalam menerapkan perspek-

tor lahan. Salah satu mas-

tahun

tif pembangunan hijau dari

alah yang ditemukan ada-

aspek ekologi.

lah dampak perubahan iklim

mastikan aksi mitigasi dan
adaptasi yang diperlukan.

belakangan

dikare-

nakan adanya UU No.23/2014,
terja-

Penetapan target per-

terhadap sektor pertanian.

di seiringnya otoritas kabu-

tumbuhan ekonomi regional

Sektor pertanian mengalami

paten yang dikembalikan ke

Kalimantan adalah 5%, se-

gagal panen yang mengaki-

provinsi. Maka pemerintah

mentara kemampuan Provin-

batkan menurunnya produk-

kabupaten dan juga perusa-

si Kalimantan Timur untuk

tiitas, antara lain komoditas

haan

menggunakan

mengakomodir pertumbuhan

padi, pada tahun tertentu

izin yang diberikan, sebelum

ekonomi hanya 3%, didasar-

menimbulkan dampak tidak

otoritas kembali ke Provinsi.

kan analisa daya dukung dan

terpenuhinya kebutuhan kon-

Ekologi

daya tampung yang keber-

sumsi pangan.

Pengaturan Pola Ruang

hasilanya dapat diukur da-

Sosial

pada RTRW Provinsi Kaliman-

lam jangka panjang sehing-

tan Timur membuka pelu-

ga prosesnya menjadi dasar

aktor penting dalam penan-

ang besar terhadap investasi

penyususnan

Provin-

ganan Kebakaran hutan dan

berbasis lahan. Kondisi ini

si dan RPJMD 2018-2023.

lahan (Karhutla), sehingga

menyebabkan kawasan hutan

Menurut Kemitraan Situasi ini

masyarakat dan jaringan ko-

deforestasi

semakin

segera

KLHS

Masyarakat

menjadi

Buletin Bappeda Prov. Kaltim // Edisi : April, Mei, Juni 2019
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basis

sosial dan keruangan. Banyak

encanaan ekonomi yang ser-

utama untuk mencegah dan

daerah yang menjadi subjek

ing kali tidak sejalan dengan

melakukan pemadaman api.

TORA berada dalam kawasan

realitas, maka ekonomi yang

Pemerintah Provinsi khusus-

hutan, dan apabila dilepas-

masih bertumpu dengan sum-

nya Dinas Perkebunan dan

kan akan berpotensi beralih

ber ekstraktif sangatlah rent-

Kehutanan memahami bahwa

fungsi karena perambahan

an karena bergantung pada

penting untuk memperkuat

dalam skala besar dan perlu-

pasar ekstraktif internasion-

peran masyarakat dalam pen-

asan area permukiman.

al.

gelolaan hutan dan lahan.

Ekonomi

Kelembagaan

munitas

merupakan

Sehingga hal ini membutuh-

Secara

Kelembagaan merupa-

keseluruluhan
Timur

kan aspek mendasar yang me-

pemberdayaan

masih bergantung pada in-

merlukan perbaikan. Secara

dan pendanaan dari pemer-

dustri ekstraktif, walaupun

vertikal temuan yang menar-

intah serta berbagai pihak

sektor jasa dan industri ten-

ik

yang berkepentingan.Namun

gah dipersiapkan di Maloy.

yang kuat diantara pemangku

kebakaran hutan dan lahan

Provinsi

kepentingan

tidak selalu menjadi priori-

mencerminkan kondisi umum

tas utama di pusat, sehingga

Indonesia dalam perencanaan

Kerjasama yang baik

masalah karhutla mengalami

dan struktur perekonomian

antara pemerintah dan aka-

pemotongan anggaran.

dimana 80% masih bergantung

demisi menjadi kunci dimana

Selain masalah Karhut-

pada migas dan tambang.

jaringan-jaringan Universitas

la Kemitraan mengemukakan

Perkebunan masih menjadi

Mulawarman yang menjadi

bahwa

regulasi

andalan dalam perencanaan

driver perubahan di sektor

Tanah Objek Reforma Agraria

perekonomian yang lebih ra-

lahan provinsi Kalimanatan

(TORA) dan pemanfaatan la-

mah lingkungan dan rendah

Timur.

han untuk pertambangan ber-

emisi.

korrdinasi lembaga ini masih

kan

perhatian,

dukungan

kebijakan,

penerapan

potensi menimbulkan konlik

provinsi

Kalimantan

Kalimantan

Melihat dari laju per-

Buletin Bappeda Prov. Kaltim // Edisi : April, Mei, Juni 2019

16

Timur

adalah

pola
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Kemitraan

menyisakan ruang perbaikan
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yang besar dimana pola-pola

onal malah berpotensi mem-

nagn terkait tambang masih

kerjasama sektor lain seha-

buka lahan baru baik untuk

dominan di kendalikan oleh

rusnya dapat dilakukan belum

migas, mineral dan perkebu-

pusat. Sehingga ada kalan-

terlaksana, seperti kerja-ker-

nan.

ya inisiatif hijau yang coba

ja ditingkat desa program

Perbedaan data dan

di dorong oleh Provinsi ber-

provinsi atau isu pemenuhan

program prioritas serta pen-

tentangan dengan prioritas

energi provinsi dengan sum-

danaan antara pusat dan daer-

nasional.

ber berbeda.

ah menjadi salah satu mas-

Inovasi

Kemampuan Kaliman-

alah yang cukup signiikan.

Ditemukan banyak ino-

tan Timur memproduksi dan

Kurangnya pemahaman akan

vasi menarik dari provinsi Ka-

melembagakan data spasial

isu dan konteks daerah pada

limantan Timur, berdasarkan

adalah salah satu contoh ino-

pemerintah

menye-

kategori kelembagaan Provin-

vasi yang menarik. Kemitraan

babkan adanya pemotongan

si Kalimantan Timur mencip-

menemukan bahwa perubah-

anggaran yang strategis bagi

takan inovasi yang membuat

an kepemimpinan akan mem-

daerah seperti anggaran Kar-

sebuah proses berkesinam-

pengaruhi kecepatan pelak-

hutla dari sisi perekebunan.

bungan dangan menciptakan

sanaan

program,

dimana

pusat

ditingkat

produk hukum dan proses

penyesuaian visi misi terpilih

pusat juga menjadi ham-

yang dilakukan terkait RP-

dan teknokratik membutuh-

batan konsep ekonomi hi-

JMD, KLHS, dan data. Ter-

kan proses politik dan waktu

jau di Provinsi Kalimantan

catat 23 produk hukum dan

yang akan berdampak pada

Timur, terutama ketika ter-

kebijakan yang mendukung

tersendatnya program.

kait dengan pertambangan.

pembangunan hijau baik di

Utamanya ditingkat daerah

nasional dan provinsi.

sional ke Provinsi, terdapat

sudah

lewat

Produk hukum yang di ter-

banyak

mekanisme clean and clear,

bitkan sebagai jawaban atas

namun

permasalahan

Secara horizontal Na-

tidak

kewenangan
harmonis,

yang

contonya

Perizinan

dikendalikan

seringkali

nasional

dalam sektor energi, pener-

memiliki

jemahan target energi nasi-

sektor tambang dan kewena-

prioritas-prioitas

kelangkaan

atas SDA dan dan permasalahan lingkungan yang ada.
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Sarana Perekat Silaturahmi

Buka Puasa Bersama Keluarga Besar
Bappeda Provinsi Kaltim

Samarinda,
“Sebuah

(22/5/2019).

kebanggaan

bagi

kita bersama bahwa Bappeda Provinsi Kaltim dapat secara rutin menyelenggarakan
kegiatan untuk mempererat
silaturahmi baik yang sudah
purna tugas maupun mantan
pegawai Bappeda yang maBuka Puasa bersama Keluarga Besar lingkungan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur,
yang diawali dengan sambutan Kepala Bappeda Bapak Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si.

18
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sih aktif bertugas di lembaga
lain, semoga silaturahmi ini
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tidak putus dan tetap berlanjut”, ungkap Kepala Badan
Perencanaan

Pembangunan

Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Dr. Ir. H. Zairin Zain,
M.Si saat memberikan sambutan pada acara Buka Puasa Bersama Keluarga Besar
Bappeda Provinsi Kaltim.
Acara yang digelar di
Ruang Saji Kantor Bappeda
Provinsi Kaltim dihadiri oleh
seluruh Karyawan, Karyawati, Dharma Wanita Persatuan
Bappeda Kaltim, Pensiunan
Bappeda Provinsi Kaltim serta mantan pegawai Bappeda
Kaltim yang masih aktif berkerja di lembaga lain.
Acara ini di mulakan

Penyerahan Santunan kepada anak-anak dari Rumah Qur’an Anak Muslim ang diserahkan
langsung oleh Kepala Bappeda Prov. Kalim Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si, dan anak-anak dari
keluarga besar Bappeda Provinsi Kalim yang diserahkan oleh Ir. Hj. Hartami Purwaningsih

dengan pemberian santunan

besar Bappeda Provinsi Kaltim

qur’an oleh Bapak Syahrudin

kepada anak-anak dari Rumah

yang diberikan langsung oleh

kemudian disambung dengan

Qur’an Anak Muslim seban-

Ir. Hj. Hartami Purwaningsih

tausyiah oleh Ustadz Sarwani

yak 22 orang yang diberikan

selaku ketua Dharma Wanita

sambil menunggu waktu ber-

langsung oleh Dr. Ir. H. Zairin

Persatuan Bappeda Provinsi

buka.

Zain, M.Si, dilanjutkan den-

Kaltim.

Serta dilanjutkan den-

gan pemberian santunan ke-

Acara dilanjutkan den-

pada anak-anak dari keluarga

gan lantunan ayat suci Al-

gan shalat tarawih berjamaah.(ft)
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APLIKASI E-LOGBOOK/SKP ELEKTRONIK

Tulis Apa yang Dikerjakan,
Kerjakan Apa yang Ditulis
Oleh : M. Agus Hendra
(Staf Sub Bagian Kepegawaian Bappeda Provinsi Kaltim)

Pendampingan Mekanisme Penginputan e-logbook oleh Bagian Kepegawaian
Bappeda Prov. Kalim.

Kemajuan teknologi mem-

itu, era ini telah mengubah

penggunanya dalam melaku-

buat wajah dunia industri be-

landscape dunia bisnis dan

kan suatu kegiatan secara ce-

rubah. Dunia kini memasuki

pola

pat, tepat dan efektif.

era generasi keempat atau

yang berbasis pada teknolo-

Aparatur Sipil Negara

revolusi industri 4.0. Era mile-

gi digital. Perkembangan te-

atau disingkat ASN di lingkun-

nial ini ditandai dengan pola

knologi yang semakin masif

gan Pemerintah Provinsi Ka-

digital economy, big data,

tersebut, melahirkan banyak

limantan Timur sudah tidak

dan serba otomasi. Teknologi

sekali berbagai jenis aplika-

asing lagi dengan teknolo-

membuat dunia virtual dan

si-aplikasi baru yang dise-

gi digital, salah satunya di

isik saling terkoneksi berba-

suaikan kebutuhan dengan

Bidang Kepegawaian. Adan-

sis jaringan internet. Karena

tujuan untuk mempermudah

ya Undang-Undang Nomor 05

20

konsumsi

masyarakat

Buletin Bappeda Prov. Kaltim // Edisi : April, Mei, Juni 2019

Odah Informasi
tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara melatar belakangi

dibuatnya

aplikasi

e-logbook, dan sejak tahun
2014 penilaian kinerja ASN
menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang berbasis elektronik atau yang biasa
disebut e-logbook sudah mulai diterapkan.

Sosialisasi Penginputan e-logbook oleh Bagian Kepegawaian Bappeda Prov. Kalim

fungsi sebagai catatan harian

pkan mampu menjadi salah

aktivitas kerja pegawai dan

satu

aplika-

diterapkan untuk memudah-

bagi pimpinan atau atasan

si yang dibuat oleh Badan

kan pegawai dalam men-

langsung dalam mengambil

Kepegawaian Daerah Provin-

jalankan tugasnya, memon-

keputusan

si Kalimantan Timur dengan

itor dan mengukur kinerja

pegawai, unit dan satuan ker-

sistem online yang sudah ter-

pegawai serta menilai presta-

ja serta mampu menampilkan

integrasi ke seluruh Organ-

si kerja para pegawainya agar

perkembangan SKP (Sasaran

isasi Perangkat Daerah ba-

lebih objektif dan memper-

Kerja Pegawai) baik secara

gian kepegawaian yang ada.

baiki sistem tunjangan yang

tahunan

Dengan adanya e-logbook ini

berlaku selama ini, hal ini

ataupun harian.

maka

proses

kepegawaian

dilakukan Pemerintah Provin-

sudah

tidak

menggunakan

si Kalimantan Timur sebagai

sendiri selain sebagai alat

cara konvensional lagi dalam

upaya melakukan reformasi

ukur ASN dalam penilaian

memproses kegiatan kepega-

birokrasi guna meningkatkan

prestasi kerjanya setiap ta-

waiannya, melainkan serba

kedisiplinan para pegawai.

hun, e-logbook sendiri sejak

Aplikasi
sendiri

e-logbook

merupakan

instrumen

pendukung

terkait

maupun

Aplikasi

kinerja

bulanan

e-logbook

otomatis dan digital. E-log-

Selain menilai kinerja

tahun 2014 hingga tahun 2019

book ialah aplikasi yang ber-

pegawai, aplikasi ini dihara-

sudah terjadi banyak peruba-
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han (updating) dimana saat

lain terukur, relevan, dapat

apa yang dikerjakan setiap

ini e-logbook sudah terinte-

dicapai, dan harus mempu-

hari, dan tercatat dalam ap-

grasi ke aplikasi lainnya yang

nyai target waktu. Sementa-

likasi; ASN melakukan kegia-

berkaitan

kepega-

ra untuk pejabat dari pejabat

tan yang tertata dan sesuai

waian seperti Kenaikan Pang-

pengawas sampai administra-

dengan kebutuhan organisasi;

kat Otomatis (KPO), Proses

tor (pejabat struktural) wajib

pekerjaan pada suatu organ-

Pensiun Otomatis (PPO), Ke-

mencantumkan

dan

isasi akan dikerjakan secara

naikan Gaji Berkala (KGB),

realisasi anggarannya. Dalam

merata oleh seluruh ASN; dan

dan Sistem Informasi Kepega-

menyusun SKP yang baik dan

pimpinan dapat memonitor

waian (SIMPEG).

benar dilakukan dengan cara

kinerja ASN bawahannya; ser-

Dalam penyusunan SKP

metode casecading atau dija-

ta beban pekerjaan organisa-

sebelum di input kedalam ap-

barkan dari tugas yang paling

si akan terlihat dengan jelas.

likasi e-logbook, maka ada

tinggi pada OPD masing-mas-

Dan pada akhirnya,

beberapa bahan yang perlu

ing sampai dengan staf yang

jika dilihat kembali pada jud-

disiapkan oleh seorang ASN

terendah.

ul diatas. Untuk memotivasi

dengan

target

antara lain Rencana Kerja Ta-

Bicara Aplikasi berba-

hunan, Perjanjian Kinerja dan

sis online, maka hal-hal yang

jalankan

DPA/RKA APBD. Sedangkan

mendukung didalam pener-

baik dan sesuai target serta

untuk jabatan fungsional yang

apan SKP ini tentu saja ti-

tidak lupa mendokumentasi

perlu diperhatikan adalah pe-

dak boleh kita kesampingkan

dan mencatat segala kegia-

nilaian angka kredit dan pera-

seperti sarana dan prasarana

tannya setiap hari maka tidak

turan-peraturan terkait yang

yang ada antara lain komput-

sebagaimana sebuah kalimat

berlaku sesuai dengan pen-

er/laptop dan koneksi inter-

motivasi “Tulislah apa yang

empatan ASN bersangkutan.

net yang baik adalah hal uta-

anda kerjakan dan kerja-

Selain itu dalam menyusun

ma wajib tersedia.

kanlah apa yang sudah anda

SKP, seorang ASN juga harus

Dengan

agar seorang ASN dapat mentugasnya

dengan

diterapkan-

tulis”. Kalimat ini tentunya

memperhatikan kriteria-kri-

nya aplikasi e-logbook ini,

sesuai dengan pola e-logbook

teria uraian tugasnya antara

diharapkan ASN mengetahui

yang telah dilaksanakan.
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pendapatan, kesehatan, pen-

Genjot Pertumbuhan
Pada Aspek

didikan, dan sebagainya.
Dalam rilis resmi BPS
dikemukakan

Kesehatan
dan Pendidikan

tiga

dimen-

si dasar pembentuk IPM antaralain umur panjang dan
hidup sehat (a long and
healthy life), pengetahuan
(knowledge),

dan

standar

hidup layak (decent standard
of living). Umur panjang dan
hidup sehat digambarkan oleh
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun
( Media Indonesia.com AnggaYuniar )

Ilustrasi : Pasien Rumah Sakit

yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir

Tahun 2018 menjadi

but belum mampu menaikan

untuk hidup, dengan asumsi

salah satu momentum per-

status pembangunan manusia

bahwa pola angka kematian

tumbuhan Indeks Pembangu-

di Kaltim menjadi “Sangat

menurut umur pada saat ke-

nan Manusia (IPM) tertinggi di

Tinggi”.

lahiran sama sepanjang usia
bayi.

Kalimantan Timur dalam ku-

IPM merupakan sebuah

run waktu tujuh tahun. Badan

ukuran keberhasilan dalam

Pusat Statistik merilis bahwa

upaya membangun kualitas

melalui

IPM Kaltim tercatat sebesar

hidup manusia (masyarakat/

Lama Sekolah (HLS) dan Ra-

75,83. Artinya IPM Kaltim

penduduk). IPM juga men-

ta-rata Lama Sekolah (RLS).

tumbuh sebesar 0,95 persen

jelaskan

pen-

Harapan Lama Sekolah didei-

dibanding tahun 2017 sebesar

duduk dapat mengakses hasil

nisikan sebagai lamanya (ta-

75,12. Namun, capaian terse-

pembangunan,

hun) sekolah formal yang di-

bagaimana

antara

lain

Pengetahuan
indikator

diukur
Harapan
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harapkan akan dirasakan oleh
anak umur 7 tahun di masa
mendatang. Adapun Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas
dalam menjalani pendidikan
formal.
Sementara itu standar hidup layak digambarkan
oleh Pengeluaran per Kapita
Disesuaikan,

yang

( Kupang.com )

Ilustrasi : Pendidikan

nilainya

ditentukan dari pengeluaran

up layak yang dalam hal ini

Bagaimana

per kapita dan paritas daya

adalah Pengeluaran Per Kap-

seluruh

beli (purchasing power pari-

ita Disesuaikan. Artinya IPM

mengakses

ty). Dengan paritas daya beli

yang tinggi di Kaltim cend-

fasilitas kesehatan yang ter-

dihitung menurut harga-har-

erung didorong oleh ting-

jangkau dan berkualitas. Ser-

ga yang berlaku di Jakarta

ginya konsumsi masyarakat.

ta agar anak-anak di Kaltim

Selatan, sehingga nilai Penge-

Sementara dari dimensi kese-

dapat menikmati akses pen-

luaran per kapita disesuaikan

hatan masih berada di bawah

didikan demi menjaga masa

ini memiliki keterbandingan

dimensi lainnya.

depan yang cerah. Mengapa

dengan daerah lainnya.

Sehingga,

agar

masyarakat

dapat

dan

menikmati

pe-

harus digenjot ? Karena ca-

Jika dilihat berdasar-

merintah daerah dalah hal ini

paian IPM Kaltim bisa saja

kan fenomena pertumbuhan

Pemerintah Provinsi Kaliman-

dikejar dan tertinggal dengan

dimensi dasar pemebnetuk

tan Timur harus terus meng-

IPM provinsi lain yang lebih

IPM di Kaltim, ternyata per-

genjot pemerataan pemba-

rendah namun memiliki laju

tumbuhan tinggi selalu dice-

ngunan terutama di sektor

pertumbuhan IPM yang cukup

tak oleh dimensi standar hid-

kesehatan dan pendidikan.

tinggi. (dy)
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Kota Samarinda ( blogmisteraladin.com )

Mengintip Gerak Fisik
Samarinda dan Ekspresinya
Perencana pada bidang Prasarana Wilayah BAPPEDA Kaltim
Oleh : Stella Sinaga
WAJAH Kota Samarinda

lokasi sudah jarang terli-

perlahan berubah. Akti-

hat lahan “nganggur”.

vitas penduduknya sema-

Jika memiliki akses

Sejauh ini, ekspresi
ekonomi khas Kota Sama-

kin dinamis, intensif, dan

bagus,

akan

rinda lebih cepat tumbuh

kompleks. Area-area kota

muncul. Dari keramaian

pada aktivitas perdagan-

semakin banyak yang ter-

ini akan tumbuh ekspre-

gan skala kecil dan me-

bangun.

si-ekspresi ekonomi khas

nengah yang cenderung

Pada

beberapa

keramaian

masyarakat setempat.
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tidak terkonsep. Kita ambil contoh ruas jalan yang
cukup padat yakni Jalan
Lambung Mangkurat atau
Jalan Pramuka. Penduduk
tampaknya sangat gesit
dan kreatif melihat ruang kosong di sekitarnya.
Tiap jengkal lahan kosong
dimanfaatkan

sebagai

ajang mencari penghasi-

otomania.com

Pengisian bahan bakar mini (Pertamini) dipinggir jalan.

lan. Bahkan ruang untuk

seluruh

admin-

ti ini dapat dideinisikan

lahan

pelanggan

stratif kota menunjukkan

sebagai wilayah kota dit-

pun hampir tak terpikir-

wajah ala kawasan perko-

injau dari perspektif isik

kan. Biasanya keberadaan

taan pada umumnya. Ter-

morfologis.

ruang kosong akan diman-

dapat bagian dari wilayah

kemudian akan kita sebut

faatkan untuk berdagang

administrasi tersebut yang

sebagai wilayah kota se-

usaha ikutan lainnya. Mu-

memiliki

cara “isik”.

lai dari usaha tambahan

faatan lahan dengan dom-

menjual bensin skala ke-

inasi lahan terbangun, ke-

kota identik dengan ke-

cil atau pertamini, tam-

padatan bangunan tinggi,

majuan

bal ban, minuman dingin,

pola jaringan jalan kom-

oleh

hingga usaha kuliner keki-

parkir

wilayah

pola

peman-

Inilah

Dinamika

yang

wilayah

yang

ditandai

dominasi

aktivitas

pleks, serta terdapat pola

non-pertanian.

Secara

nian seperti ayam geprek

permukiman yang relatif

isik hal ini terlihat den-

ataupun es kepal milo.

lebih padat dan kompak.

gan

Menurut

geograi

pemukiman dan perdagangan

luas Kota Samarinda ada-

perkotaan Prof. Hadi Sa-

baru. Kenampakan akan se-

lah 718 Km2. Tentu tidak

bari Yunus, kondisi seper-

makin meng-kota jika dida-

Secara administratif

26
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lamnya turut serta aktif pe-

pada paragraf di atas me-

pemanfaatan lahan dengan

rusahaan-perusahaan

yang

mang tampak ideal. Selain

tujuan utama menjaga agar

memang sudah mempunyai

eisien dari segi pemanfaatan

aktivitas

brand atau nama besar di

lahan, biaya, dan waktu, kota

mengganggu

bidangnya

masing-masing.

juga akan lebih tertata. Teta-

si ekologis wilayah kota dan

Namun, kegiatan perekono-

pi apakah kondisi tersebut su-

sekitarnya.

mian penduduk kota tidak

dah terjadi di Kota Samarinda

sesederhana

mengupayakan

saat ini? Jawabannya adalah

pernah

ketersediaan

barang-barang

Belum

bahkan

tian mengenai arah gerak

untuk pemenuhan kebutuhan

cenderung Tidak. Payung hu-

Kota Samarinda secara isik.

hidup saja tetapi juga mengi-

kum penataan ruang Kota

Hasil penelitian menunjuk-

kutsertakan pemenuhan atas

Samarinda sudah lahir pada

kan bahwa Kota Samarinda

kebutuhan

tahun 2014 dalam bentuk

dominan bergerak ke arah

primer. Dampaknya, lahirlah

Peraturan

tentang

utara dan barat selama ku-

pusat perbelanjaan modern

Rencana Tata Ruang Wilayah

run waktu 2002 hingga 2007.

hingga pusat hiburan mas-

Kota Samarinda, namun per-

Pola pergerakan kota terpan-

yarakat. Ilmu penataan kota

lu diketahui bahwa peraturan

tau tidak teratur. Faktor pen-

sudah

melahirkan

tersebut masih dalam bentuk

dorong dari gerakan tersebut

konsep aktivitas terintegra-

rencana umum, bukan ren-

diantaranya adalah pemba-

si, artinya masyarakat kota

cana rinci atupun detail. Hal

ngunan infrastruktur besar

dapat melakukan lebih dari

ini tentu belum cukup men-

serta berkembangnya jarin-

satu kegiatan tanpa harus

ciptakan kota yang nyaman

gan-jaringan jalan baru yang

menempuh jarak yang terla-

dan indah dipandang mata.

membuka akses wilayah. Ak-

lu jauh bahkan dapat dicapai

Salah satu titik berat rencana

sesibilitas tersebut kemudian

hanya dalam jangkauan lang-

umum

melahirkan aktivitas ekonomi

kah kaki.

fungsi dan peruntukan lahan

masyarakat

sesuai dengan kriteria teknis

pada munculnya berbagai ak-

sekunder

banyak

dan

Konsep seperti disebut

Seluruhnya

Daerah

adalah

bagaimana

penduduk

Tahun

tidak

fungsi-fung-

2010

penulis

melakukan

peneli-

yang

tampak
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tivitas perdagangan di sepan-

menun-

kota yang sangat tertata co-

jukkan gejala atau hal yang

cok diterapkan di Samarinda

ke-

buruk? Jawabannya tergan-

saat ini atau setidaknya da-

hadiran aktivitas perdagan-

tung dari perspektif yang di-

lam kurun waktu 2-3 tahun

gan yang tidak terkonsep

gunakan untuk menilai ser-

kedepan? Apakah kota yang

di sepanjang jaringan jalan

ta visi pembangunan kota.

memenuhi standar teknis pe-

menambah ekspresi kesem-

Dari sisi teknis memang ter-

nataan ruang akan menjawab

erawutan Kota Samarinda.

lihat buruk dimana banyak

permasalahan krusial warga

Pedagang-pedagang kecil ter-

standar tak terpenuhi. Kota

atau malah menambah perso-

us tumbuh bahkan aktivitasn-

terlihat berantakan dan ku-

alan lainnya? Dengan disiplin

ya tumpah hingga ke badan

rang tertata. Banyak hal-hal

keras dan konsisten, ketera-

jalan. Padahal secara teknis

yang

berfungsi

turan dan keindahan memang

kehadiran ruang kosong wa-

jadi tak berfungsi. Contohn-

bisa saja diwujudkan secara

laupun sedikit pada prinsipnya

ya saja penggunaan badan

cepat, masif, dan dinilai ber-

memiliki

tersendi-

jalan untuk lahan parkir yang

hasil.

ri misalnya untuk pejalan

dapat menurunkan kapasitas

ini bisa jadi hanya kemajuan

kaki dan ruang milik jalan.

sebuah ruas jalan, akibatn-

isik ataupun kemajuan visual

Tentu masyarakat umum ti-

ya kemacetan pun terjadi.

saja. Apakah kemajuan isik

dak memahami hal ini dan

Kondisi seperti ini juga secara

adalah satu-satunya visi pem-

rasanya kecil kemungkinan

nyata menunjukkan bahwa

bangunan

masyarakat secara mandiri

penataan ruang baru sekedar

dalam 2 – 3 tahun kedepan?

memikirkan hak orang lain

rencana, sementara dari sisi

Perlu dicek dan ricek bersa-

sebagai pengguna jalan. Apa

implementasinya masih jauh

ma karena kemajuan isik tak

yang terpikirkan adalah yang

dari kata disiplin dan konsis-

selamanya diiringi oleh ke-

paling dekat dengan mereka

ten.

majuan dalam perkara kese-

jang jaringan jalan.
Bisa

dikatakan

fungsi

Apakah

ini

seharusnya

Namun

yakni upaya mencari sedik-

Kalau direnungkan se-

it rezeki untuk menyambung

jenak dan kita coba lihat dari

spiritual

hidupnya.

sudut pandang lain, apakah

giaan.
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Lantas, bagaimana se-

gan merupakan sektor kedua

lanjutnya? Apakah kota kita

terbesar

menopang

Kota yang indah nan

ini dibiarkan bertumbuh se-

perekonomian Kota Samarin-

tertata dapat dibayangkan

cara semrawut? Tentu saja

da setelah sektor konstruk-

sebagai kota yang bersih dari

tidak. Tulisan ini bukan men-

si. Sektor perdagangan juga

aktivitas

dukung

sem-

merupakan sektor yang pal-

gan kaki lima ataupun ping-

rawutnya ruang kota atas

ing banyak menyerap tenaga

giran yang menjual apa saja

nama perkara ekonomi, kes-

kerja pada tahun 2017, dii-

demi mencapai kecukupan

ejahteraan, dan juga sosial.

kuti oleh sektor jasa kemas-

ekonomi. Tetapi bukan berar-

Memiliki kota yang Teduh,

yarakatan, sosial, dan per-

ti dagangan kaki lima atau-

Rapi, Aman, dan Nyaman

orangan. Total kedua sektor

pun pinggiran harus dilarang

bahkan akan bertambah lagi

terbesar tersebut adalah 60%

karena dianggap sebagai bi-

dengan konsep “magniicent”

dari jumlah penduduk usia

ang kerok semrawutnya se-

adalah harapan pemerintah

kerja di Samarinda. Bayang-

buah kota. Justru keberadaan

dan seluruh masyarakat Sa-

kan saja, jika dilakukan pe-

aktivitas tersebut merupakan

marinda. Tetapi perlu diin-

nataan secara masif terha-

salah satu bentuk ekspre-

gat, ini semua butuh pros-

dap aktivitas perekonomian

si ekonomi warganya. Han-

es. Menata samarinda tidak

yang terletak pada ruang

ya saja keberadaanya harus

berangkat dari nol alias kita

yang membuat “semrawut”

diatur dan ditata agar tidak

tidak sedang menata lahan

itu, berapa ratus ribu pen-

mengganggu fungsi perkota-

kosong. Menata ruang Sama-

duduk akan terganggu pere-

an lainnya. Kota indah nan

rinda secara isik adalah ter-

konominya. Belum lagi kare-

tertata juga merupakan efek

masuk menata manusianya.

na porsinya cukup besar bagi

ikutan dari kemakmuran mas-

Dalam kurun waktu 4

perekonomian (15%) maka

yarakatnya. Kemakmuran ini

(empat) tahun terakhir, Sa-

terganggunya aktivitas perd-

pun masih perlu digali lebih

marinda Dalam Angka men-

agangan ini berpotensi meng-

dalam lagi, apakah diraih dari

catat bahwa sektor perdagan-

ganggu

sektor formal atau informal.

pemakluman

yang

makro secara keseluruhan.

stabilitas

ekonomi

dagangan-dagan-
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Dari permasalahan ini

yang beraktivitas di dalamnya

lagi (dan dibuat tulisan te-

setidaknya ada titik terang

juga harus menjadi perhatian

bal bila perlu), inovasi ini

yang perlu jadi perhatian,

penting. Dalam implementa-

harus dihasilkan dari impro-

yakni untuk menata suatu

sinya, menata tidak bisa ha-

visasi yang menyentuh aspek

kota tidak bisa lepas dari

nya sekedar textbook atau

“manusiawi”. Aspek

upaya untuk memakmurkan

secara keras mengacu pada

yang membuat perkemban-

dan mensejahterakan rakyat-

standar-standar teknis yang

gan kota lebih hidup sehingga

nya. Lebih penting lagi ada-

telah ditetapkan.

upaya penataan akan memu-

inilah

lah bagaimana meningkatkan

Saat ini kita sudah

nculkan ekspresi kota yang

kapasitas sumber daya manu-

memasuki era industri 4.0

lebih berwarna serta menun-

sianya. Menata ruang adalah

dimana kota dituntut men-

jukkan

proses untuk menghasilkan

jadi lebih cerdas dan adaptif

penduduknya, bukan ekspresi

ruang yang indah nan terta-

terhadap teknologi. Otoma-

datar karena dihasilkan dari

ta. Namun tidak hanya itu,

tis inovasi adalah kewajiban.

rekayasa teknis pembangu-

bagaimana kondisi manusia

Tetapi

nan belaka.

perlu digarisbawahi

Pedagang di kawasan Citra Niaga Samarinda
yang menjual berbagai Kerajinan Khas Kalim.
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KALTIM FAIR 2019

Berdaulat dalam Pemberdayaan
Ekonomi Kreatif dan Ekonomi
Kerakyatan yang Berkeadilan
BUNYI Sirine menjadi tanda
dibukanya Kaltim Fair 2019
secara resmi oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sederet warna-warni

stand

Perangkat

Daerah, Dekranasda, otomotif, perbankan, kuliner dan
lainya

tampak

memenuhi

Ruang Convention Hall GOR
Sempaja Samarinda, terlihat
para petugas stand tampak
antusias menata stand masing-masing, hal ini dilakukan
dalam rangka memeriahkan
pergelaran Kaltim Fair 2019
yang

diselenggarakan

oleh

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
( atas ) Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dr. Hj. Meiliana, SE pada saat
menekan tombol sirine membuka secara resmi Kalim Fair 2019, ( bawah ) Tarian
embuka acara Pameran Kalim Fair 2019.

Kaltim Fair 2019 ini
merukapan rangkaian kegiatan hari ulang tahun Provinsi
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Berkeadilan”.
Dengan

diikuti

155

yang

meliputi

Or-

stand
ganisasi

Perangkat

Dearah

Provinsi Kaltim, UKM multi
Produk, Otomotif dan Kuliner, kegiatan ini dimaksudkan
untuk

membantu

program

pemerintah diantaranya ikut
Dr. Hj. Meiliana, SE pada saat memotong tumpeng di stand Bappeda Prov. Kalim

mempromosikan Kalimantan
Timur, memberikan informasi

Kaltim yang ke 62, kegiatan ini

ini Kaltim Fair mengusung

pembangunan kepada mas-

sendiri berlangsung selama 4

tema “Berdaulat dalam Pem-

yarakat luas dan diharapkan

(empat) hari dimulai tanggal

berdayaan Ekonomi Kreatif

dengan pelaksanaan Kaltim

25-28 April 2019. Pada tahun

dan Ekonomi Kerakyatan yang

Fair ini akan berdampak posi-
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tif bagi para pelaku usaha

dan masyarakat pada um-

bisa dilakukan antara inves-

dan terbukanya peluang us-

umnya dalam mendapatkan

tor dan buyer potensial den-

aha

informasi

gan para pelaku usaha.

sekaligus

memberikan

tentang

peluang

andil yang signiikan terhadap

investasi, perkembangan di



pertumbuhan ekonomi dan

bidang ekonomi industri, dan

ahkan Kaltim Fair

kesejahteraan

perdagangan baik bersekala

Tak ketinggalan Badan Per-

besar maupun kecil yang mel-

encanaan Pembangunan Der-

ibatkan masyarakat luas” un-

ah Provinsi Kalimantan Timur

gakpnya.

turut

masyarakat

Kalimantan Timur.
Hal ini dikemukakan
oleh Plt. Sekretaris Daerah

Bappeda Turut Meri-

berpartisipasi

dalam

Provinsi Kaltim Dr. Hj. Meili-

Di masa yang akan

perhelatan Kaltim Fair tahun

ana, SE pada saat membuka

datang Kaltim Fair diyakini

2019. Pada kesempatan kali

secara resmi kegiatan ini,

mampu meningkatkan per-

ini Bappeda menyajikan data

dalam sambutannya beliau

tumbuhan ekonomi yang lebih

informasi pencapaian pemba-

mengatakan Kaltim Fair 2019

baik, diharapkan tahun 2019

ngunan di Kalimantan Timur.

merupakan pameran dagang

ini perekonomian Kalimantan

Tidak hanya penyajian data

dan industri untuk mendorong

Timur mampu tumbuh sebe-

dalam bentuk statistik stand

peningkatan

sar 3.5%.

Bappeda

investasi

dan

mengakomodir para pelaku

kan Potret Kalimantan Timur

UKM untuk lebih berinovasi

gajak seluruh elemen mas-

pada era 70an kebawah den-

dalam mengikuti perkemban-

yarakat,

dan

gan tajuk Kaltim Tempo Dulu.

gan trend teknologi ekonomi

pelaku

dapat

Untuk semakin memer-

dan lain-lain, “ Kaltim fair ini

mendukung penanaman in-

iahkan pagelaran ini Stand

sangat penting , tidak saja

vestasi di Kalimantan Timur

Bappeda Provinsi Kaltim juga

bagi kalangan usahawan (se-

melalui Kaltim Fair ini. Kare-

menyelenggarakan Kuis ber-

bagai media promosi) akan

na menurutnya, kegiatan ini

hadiah selama kegiatan ini

tetapi juga sangat penting

merupakan media untuk in-

berlangsung, berbagai had-

bagi

teraksi bisnis langsung yang

iah telah disediakan untuk 5

investor

juga

menampil-

men-

pemerintah,

Meiliana

Juga

pemerintah
usaha

agar
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Swara Bappeda

(lima) orang pemenang.
Kuis ini akan diundi pada
penghujung kegiatan tepatnya pada saat penutupan Kaltim Fair 2019.
Pada pembukaan
Kaltim

Fair

sekretaris

daerah Provinsi Kaltim
beserta Rombongan tampak menyambangi stand

si Kalimantan Timur berhasil

kategori. Beberapa kategori

Bappeda

Prov.Kaltim,

meraih penghargaan Juara II

menjadi penilaian diantaranya

kedatangan beliau dis-

kategori Desain Stand Terbaik

Kategori Desain Stand Terbaik,

ambut oleh Sekretaris

dalam event Kaltim Fair 2019.

Stand Pelayanan Publik, Stand

Bappeda Provinsi Kali-

Setelah

Kreatiitas dan lainya.

mantan Timur beseta staf

empat hari, Kaltim Fair secara

Sementara itu pada saat

yang

Dalam

resmi di tutup oleh Sekretar-

bersamaam pada penutupan

kesempatan ini Meiliana

is Daerah Provinsi Kalimantan

Kaltim Fair Stand Bappeda

diberikan

kehormatan

Timur Dr. Hj. Meiliana, SE di

di meriahkan dengan menye-

untuk meresmikan stand

area Pameran Kaltim Fair Con-

lenggarakan undian kuis ter-

Bappeda Provinsi Kaltim

vention Hall Gor Madya Sempa-

tulis yang sudah dibuka sejak

yang di tandai dengan

ja Samarinda.

hari pertama penyelenggaraan

bertugas.

Pemotongan Tumpeng.


Stand

Bappeda

berlangsung

selama

Seperti pada tahun-tapenutupan

Penyerahan hadiah ke-

Prov.Kaltim Raih gelar

Kaltim Fair dirangkaikan pula

pada para pemenang di serah-

Runner Up

dengan pemberian penghar-

kan langsung oleh jajaran Pe-

Badan Perencanaan Pem-

gaan kepada stand yang turut

jabat Bappeda Provinsi Kaltim.

bangunan Daerah Provin-

berpartisipasi dengan berbagai

(ft)
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hun

sebelumnya

Kaltim Fair Tahun 2019 .
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Kepala Bappeda DR.Ir.H.Zairin
Zain, M.Si membuka acara Pra
Musrenbang RKPD 2020 Provinsi
Kalimantan Timur di damping
Sekretaris Bappeda Drs.Sufyan
Agus, M.Si, Kepala Bidang
Ekonomi Saur Pasaoran. T, S.Pi,
MEMD dan Kepala Bidang
Pemerintah dan Sosial Budaya
Drs.H.Hariyo Santoso bertempat
di Ruang Pola Dasar Kantor
Bappeda Provinsi.

Kasubbid. Prasarana
Perhubungan Ahmad Muzakir, ST,
M.Si memimpin Pokja/Desk
Bidang Prasarana Wilayah pada
kegiatan pramusrenbag RKPD
Kaltim di ruang Rapat Repetada.

Penandatanganan Berita Acara
Kesepakatan Musrenbang RKPD
2020 Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019 oleh Kepala Bappeda
DR. Ir. H.Zairin Zain, M.Si pada
tanggal 10 April 2019 bertempat di
Gedung Odah Etam Kantor
Gubernur Kaltim.

Pemberian Piagam Penghargaan
Perencanaan Pembangunan
Daerah 2009 oleh Wakil Gubernur
Kalimantan Timur H. Hadi Mulyadi,
S.Si, M.Si kepada Kepala Daerah
Kabupaten Dan Kota peraih
Penghargaan.

Pemberian Piagam Penghargaan
Perencanaan Pembangunan
Daerah 2009 oleh Wakil Gubernur
Kalimantan Timur H. Hadi
Mulyadi, S.Si, M.Si kepada Kepala
Daerah Kabupaten Dan Kota
peraih Penghargaan.

Rapat Penyempurnaan RPJMD
Kaltim Tahun 2019-2023 dipimpin
oleh Kepala Bappeda Provinsi
Kaltim DR. Ir. H. Zairin Zain, M.Si
bertempat diruang Rapat Propeda
pada tanggal 15 April 2019.

Pelaksanaan Kajian Identifikasi
Kebutuhan Infrastruktur untuk
Mendukung Pusat-pusat Produksi
Provinsi Kalimantan Timur pada
tanggal 18 April 2019 di ruang
rapat Repetada

Pelaksanaan Kajian Identifikasi
Kebutuhan Infrastruktur untuk
Mendukung Pusat-pusat Produksi
Provinsi Kalimantan Timur pada
tanggal 18 April 2019 di ruang
rapat Repetada

Kepala Bidang Prasarana Wilayah
Yusliando, ST memimpin Rapat
Koordinasi Kebijakan Satu Peta
pada tanggal 30 April 2019 di
ruang Rapat GSCC

Rapat Staff Bappeda Provinsi
Kalimantan Timur yang dipimpin
oleh Kepala Bappeda Prov. Kaltim
DR. Ir. H. Zairin Zain, M.Si di
damping Sekretaris Drs.Sufyan
Agus, M.Si pada tanggal 30 April
2019 bertempat di Ruang Poldas.

Plt Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Hj. Meiliana,
SE, MM saat berkunjung ke
stand Bappeda Provinsi Kaltim
sekaligus melakukan
pemotongan tumpeng pada
pembukaan Kaltim Fair 2019

Arisan Rutin Dharma Wanita
Bappeda Kaltim sekaligus Halal Bi
Halal Ruang Saji Lantai Dasar

Arisan Rutin Dharma Wanita
Bappeda Kaltim sekaligus Halal Bi
Halal Ruang Saji Lantai Dasar
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tahun 2019 tentang pedoman
anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun 2020 Hotel Menara
Bahtera Balikpapan

Kabid P3D didampingi Sekretaris,
Ketua TGUP3, dan Kasubbid
terkait dalam Rapat Pelaksanaan
Fasilitasi Rankir RKPD Kota
Balikpapan Tahun 2020 Ruang
Rapat Propeda Bappeda Kaltim.

Kepala Bappeda meminpin rapat
Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD
Kab/Kota Tahun 2020 (Kutim,
Paser, Mahulu, Berau, Kubar)
Ruang Rapat Propeda Bappeda
Kaltim

Pembukaan Tahsin Qur’an di
Musholla Kantor Bappeda Provinsi
Kaltim pada tanggal 3 Mei 2019

Kepala Bidang Perencanaan &
Pengendalian Pembangunan
Daerah Charmarijaty, ST, M.Si
memimpin rapat Finalisasi
Rancangan Akhir RKPD Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2020
pada tanggal 15 Mei 2019
bertempat di Ruang Rapat
Propeda.

Rapat Evaluasi Dana Alokasi
Khususs (DAK) tanggal 16 Mei
2019 dipimpin oleh Kepala Bidang
Kepala Bidang Perencanaan &
Pengendalian Pembangunan
Daerah Charmarijaty, ST, M.Si
bertempat di ruang rapat
Propeda.

Karyawan dan Karyawati Bappeda
Provinsi Kaltim saat mengikuti
Ceramah Agama oleh Ustad Gusti
Zulkifli dalam rangka siraman
rohani pada bulan Ramadhan 1440
H di Ruang Rapat Poldas pada
tanggal 17 Mei 2019.

Kepala Bidang Ekonomi Saur
Pasaoran. T, S.Pi, MEMD membuka
Presentasi Pembangunan Hijau
dalam Rancangan Pembangunan
dan Tata Ruang Daerah oleh
Kemitraan pada tanggal 20 Mei
2019 di ruang rapat Propeda.

Pengujian Internal Aplikasi Spasial
pada tanggal 21 Mei 2019
bertempat di ruang GSCC

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan
Timur DR. Ir. H. Zairin Zain, M.Si
memimpin rapat
pembahasan
Aplikasi Spasial & SIPPD pada
tanggal 22 Mei 2019 di Ruang Rapat
Propeda

Wakil Gubernur Kaltim H. Hadi
Mulyadi bersama Presiden Joko
Widodo melakukan Survey Lokasi di
Jalan Tol Balikpapan - Samarinda.

DR. Ir. H. Zairin Zain, M.Si Kepala
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
bersama Wakil Gubernur Kalimantan
Timur mendampingi Presiden RI Ir.
H. Jokowidodo saat meninjau lokasi
pemindahan Ibu Kota Negara.

Buka Bersama keluarga besar
Bappeda Provinsi Kalimantan
Timur di ruang saji pada tanggal
22 Mei 2019

Kepala Bidang Prasarana Wilayah
Bappeda Provinsi Kaltim Yusliando,
ST mewakili Gubernur Kalimantan
Timur sebagai narasumber pada
Diskusi Media Tentang Kajian
Pemindahan Ibukota Negara yang
dipimpin oleh Menteri PPN
bertempat di kantor Staf Presiden
pada tanggal 6 Mei 2019

POTRET
LENSA BAPPEDA

Keluarga Besar
Bappeda Provinsi
Kalimantan Timur

BUKA PUASA
BERSAMA

Rapat Focus Group Discussion Pembangunan Hijau di Kaltim
yang membahas Pembangunan hijau menjembatani lingkungan
dengan pembangunan dan merupakan sebuah paradigma
pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi
yang ramah lingkungan, berkelanjutan serta inklusif secara sosial.

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

B A P P E DA

