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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
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ELIHAT angka pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur hingga triwulan III tahun

2019 cukup mengejutkan. Mengingat pertumbuhan
ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2015 dan
2016 mengalami kontraksi yang menciderai capa-

Menutup
Akhir Tahun
dengan Manis

ian positif pertumbuhan ekonomi Kaltim. Sehingga apabila terdapat sinyal positif hingga 5 persen
atau lebih, sungguh merupakan kabar baik menjelang akhir tahun.
Capaian ini tentunya akan membantu pencapaian salah satu indikator kinerja Kalimantan
Timur yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi yang termasuk dalam Misi II RPJMD Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2019-2023 yaitu “Berdaulat dalam
Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan” pada tujuan “Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan”.
Namun, capaian ini masih belum sesuai
dengan background tujuan untuk meningkatkan
ekonomi kerakyatan, karena sorotan dalam kinerja ekonomi Kaltim yang digambarkan melalui PDRB
masih bergantung pada nama besar “Pertambangan dan Penggalian” utamanya Batu Bara. Sehingga, euforia tidaklah perlu dalam perolehan nilai
pertumbuhan ekonomi yang cukup baik ini.
Gelora ekonomi kerakyatan sangat dinanti
oleh masyarakat Kalimantan Timur, terutama pada
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sektor yang banyak menyerap tenaga kerja
seperti sektor perdagangan, sektor jasa dan
sektor pertanian. Diperlukan akselerasi sarana
dan prasarana pendukung terkait infrastruktur
dasar dan pengembangan kapasitas SDM di Kalimantan Timur.
Dimana ekonomi kerakyatan yang stabil akan membuat ekonomi suatu daerah lebih
sustainable jika dibandingkan dengan ekonomi
yang berbasis pada perdagangan luar negeri,
terutama dengan mengandalkan komoditas
sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
Dari sisi lain, tingkat pengangguran
terbuka Kalimantan Timur juga menunjukkan
penurunan dengan perolehan persentase tercatat sebesar 6,09 persen. Dimana secara absolut, jumlah pengangguran Kalimantan Timur
turun sebesar 3.739 orang. Hal ini menjadikan
penutup manis di penghujung tahun 2019 yang
mampu mendorong kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Namun pekerjaan perencanaan tidak
akan pernah menemukan titik usai, akan selalu ada masalah yang hadir di setiap episode
perencanaan, peran perencanaan adalah untuk meminimalisir kesalahan dan mengatasi
segala bentuk masalah dan tantangan.
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“Progres Rencana Aksi Daerah
SDGs di Kaltim”

Foto : Fatmawai

Sambutan Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili, oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur
Abu Helmi, S.E.,M.Si.

SUSTAINABLE

DEVELOP-

ara-negara lintas pemerin-

ta.

MENT GOALS (SDGS) atau

tahan yang di sepakati tahun

ngunan Berkelanjutan lahir

Tujuan Pembangunan Berke-

2015 sebagai ambisi pemban-

pada Konferensi Pembangu-

lanjutan merupakan kelan-

gunan bersama hingga tahun

nan Berkelanjutan PBB pada

jutan dari Millenium Devel-

2030.

2012

opmen Goals (MDGs) yang

Agenda

Konsep Tujuan Pemba-

dengan

menetapkan

pembangu-

rangkaian target yang bisa

berakir tahun 2015. Dimana

nan berkelanjutan ini dibuat

diaplikasikan secara univer-

agenda pembangunan global

untuk

tuntutan

sal serta dapat diukur dalam

ini di tentukan oleh Perser-

kepemimpinan dunia dalam

menyeimbangkan tiga dimen-

ikatan Bangsa Bangsa (PBB)

mengatasi kemiskinan, ke-

si pembangunan berkelanju-

untuk kemaslahatan manusia

senjangan, dan perubahan

tan yaitu lingkungan, sosial,

yang dicanangkan oleh neg-

iklim dalam bentuk aksi nya-

dan ekonomi.

menjawab
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SDGs sendiri memiliki 17 Tujuan, yaitu (1) Tanpa
Kemiskinan, (2) Tanpa Kelaparan, (3) kehidupan sehat
dan sejahtera, (4) Pendidikan
berkualitas, (5) Kesetaraan
Gender, (6) Air bersih,

dan

Sanitasi, (7) Energi Bersih
dan Terjangkau, (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan

Foto : Fatmawai

Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 20219-2023 Provinsi Kalimantan Timur

ekonomi, (9) Industri, Inovasi

Pemerintah daerah bukan se-

Daerah Provinsi Kalimantan

dan Infrastruktur, (10) Berku-

kedar pelaksana dari agenda

Timur sebagai Tim Pelaksa-

rangnya

pembangunan.

Pemerintah

na. Penyusunan Rencana Aksi

Kota dan Pemukiman yang

daerah adalah pembuat ke-

Daerah SDGs 2019-2023 dilak-

berkelanjutan, (12) Konsum-

bijakan, katalis perubahan

sanakan pada 8 Oktober 2019

si & Produksi yang betang-

dan

pemerintahan

bertempat di ruang rapat

gungjawab, (13) Penanganan

yang paling ideal untuk men-

Repetada dan Propeda Kantor

Perubahan Iklim, (14) Eko-

ghubungkan

Bappeda Provinsi Kalimantan

sistem lautan, (15) Ekosistem

dengan komunitas daerah.

kesenjangan,

11)

tingkat

tujuan

global

Timur.

Daratan, (16) Perdamaian,

Dalam hal ini pemerin-

Keadilan & Kelembagaan yang

tah Provinsi Kalimantan Timur

oleh

Tangguh, dan (17) Kemitraan

sedang dalam tahap peny-

en dan Kota se Kalimantan

untuk mencapai tujuan.

usunan rencana aksi daerah

Timur dan Perangkat Daerah

Seluruh Tujuan Pemba-

Tujuan Pembangunan Berke-

lingkup Provinsi Kalimantan

ngunan Berkelanjutan memi-

lanjutan atau SDGs periode

Timur. Menurut Kepala Bidang

liki target yang berhubungan,

tahun

Sebagai

Ekonomi Saur Parsaoran Tam-

baik secara langsung maupun

Koordinator adalah Sekertar-

pubolon, S.Pi, MEMD syarat

tidak langsung, dengan kese-

is Daerah, sedangkan Badan

dari penyusunan Rencana Aksi

harian pemerintahan daerah.

Perencanaan

Daerah (RAD) Tujuan Pemba-
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2019-2023.

Pembangunan

Kegiatan ini di hadiri
pemerintah

Kabupat-

ngunan Berkelanjutan / SDGs

sudah mengumpulkan RPJMD

adalah seluruh pihak baik

seluruh Kabupaten/Kota yang

pemerintah

swas-

ada di Kalimantan Timur dan

adalah Perpres Nomor 59

ta, “Memang dipersyaratkan

kita sudah melihat, mencer-

tahun 2017 tentang pelak-

penyusunan tujuan pemba-

mati apa-apa saja yang ki-

sanaan

ngunan berkelanjutan atau

ra-kira masuk didalam 17

pembangunan berkelanjutan

SDGs ini merupakan kerja

sasaran atau goals dari SDGs ,

yang tercantum dalam pas-

seluruh komponen yang ada di

namun kita tentunya meminta

al 15 dan pasal 17. Pasal 15

suatu wilayah, baik itu pihak

konirmasi dan dukungan atau

menyebut kan untuk penca-

Pemerntah Provinsi kemudian

bantuan dari teman-teman

paian sasaran TPB Daerah,

para swasta, termasuk juga

semua terkait dengan apa

Gubernur Menyusun RAD TPB

pemerintah kabupaten dan

yang memang dilaksanakan

lima tahunan bersama Bu-

kota” ungkapnya saat mem-

sesuai dengan dokumen yang

pati/Walikota di wilayahnya

buka kegiatan ini.

ada di RPJMD” jelas Saur.

masing-masing dengan mel-

maupun

Rujukan

target TPB” ungkapnya.
Acuan

pencapaian

ilantropi,

Rujukan acuan beri-

Rencana Aksi Daerah SDGs

kutnya adalah Kajian Proyek-

pelaku usaha, akademisi, dan

yang pertama adalah Ren-

si Kesiapan Daerah menyong-

pihak terkait lainya. Sedang-

cana Pembangunan Jangka

song SDGs yang disusun oleh

kan pasal 17 menyebutkan

Menengah Nasional (RPJMN)

Universitas Padjajaran. Saur

Gubernur menyampaikan se-

dan

mengatakan

peneli-

tiap tahun laporan pencapa-

nan Jangka Menengah Daer-

tian Universitas Padjadjaran

ian atas pelaksanaan sasaran

ah (RPJMD) tahun berjalan,

Bandung, Kalimantan Timur

TPB Daerah kepada Menteri

menurut

Provinsi

merupakan Provinsi yang pal-

Dalam Negeri dan Menteri

Kaltim sudah mengumpulkan

ing siap dalam pencapaian

Perencanaan

RPJMD

Kabupaten

target TPB, “Menurut hasil

Nasional. Diagendakan do-

dan Kota di Kaltim untuk di-

penelitian dari UNPAD, ruju-

kumen ini akan diselesaikan

lihat program apa saja yang

kan pelaksanaan TPB , Kaltim

pada akhir Oktober dan akan

termasuk dalam 17 tujuan

merupakan provinsi yang pal-

disosialisasikan

dari SDGs, “Bappeda Provinsi

ing siap dalam pencapaian

November,

Pembangu-

Bappeda

seluruh

dari

ormas,

tujuan

Penyusunan

Rencana

ibatkan

selanjutnya

Pembangunan

pada

“Nanti

awal

setelah
09

dokumen ini jadi maka seti-

Aksi Nasional Tujuan Pemba-

SDGs di Kalimantan Timur

ap pemerintah daerah wajib

ngunan Berkelanjutan kemu-

dapat

menyampaikan

laporannya

dian dilengkapai dengan em-

dengan baik dan dapat men-

ke Kemendagri sesuai dengan

pat buku dari masing-masing

capai target, karena Keber-

Pasal 17 itu” jelas Saur.

pilar pembangunan.

hasilan implementasi SDGs

Mengenai

sosialisa-

Kedepannya

kita

diimplementasikan

bergantung pada komitmen

si akan ada lima buku yang

semua berharap Tujuan Pem-

seluruh

diperkenalkan yaitu Rencana

bangunan Berkelanjutan atau

Daerah dan pihak-pihak yang

Foto : Fatmawai
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unsur

Pemerintah

“Klariikasi dan Evaluasi
Sistem Informasi Data”
BADAN Perencanaan Pemba-

2019, dimana

ngunan Daerah Provinsi Kali-

terlibat di bagi ke dalam be-

mantan Timur melalui Bidang

berapa sesi untuk memudah-

Perencanaan dan Pengenda-

kan dalam melakukan klarii-

lian Pembangunan menggelar

kasi data.

instansi yang

Rapat Klariikasi dan Evaluasi

Pengisian SIDATA ta-

Data pada Sistem Informa-

hun 2019 masih banyak ken-

si Data (SIDATA) Kalimantan

dala diantaranya (1) Masih

Rapat Klariikasi dan Evaluasi
Data pada Sistem Informasi
Data (SIDATA) Kalimantan
Timur Tahun 2019 yang dihadiri
Perangkat Daerah Lingkup
Provinsi Kalimantan Timur

Timur Tahun 2019.
Kegiatan yang dilaksanakan

di

ruang

rapat

Repetada ini di hadiri 39 instansi terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
lingkup Provinsi Kalimantan
Timur dan instanasi vertikal
yang berkaitan langsung dengan elemen data pada SIDATA.
Foto : Fatmawai

Dipimpin oleh Kepala seksi Data dan Informasi
Statistik Noviady Dwi Noorcahyo, ST, M.Si kegiatan ini
dibagi menjadi tiga (3) sesi
yaitu selama 3 hari sejak
tanggal 5 hingga 7 November

banyaknya data yang belum terisi
atau kosong, seperti data Kabupaten/Kota; (2) Penambahan data sesuai indikator RPJMD yang baru ditambahakan di tahun 2019 tetapi di
kolom data 2018 ikut di tampilkan;
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(3) Ada beberapa elemen
data yang diusulkan untuk
dihapus yang disesuaikan

“

dengan Permendagri nomor 86, (4) Terdapat data

tahun 2015 dan

“Nanti ketika Rencana Aksi

tahun 2018 yang belum

berisikan

daerah Sustainable Devel-

terisi.

masi
Menurut

Kepala

infor-

data-data

opment Goals (SDGS) sudah

pembangunan

ianl tim SDGs akan melihat

seksi Data dan Informasi

tersaji

Statistik, nanti ketika Ren-

bentuk tabel dan

cana Aksi daerah Sustain-

graik secara se-

able Development Goals

ries per tahun

(SDGS) sudah ianl tim

sebagai

SDGs akan melihat data

kah dalam men-

progres capaian melalui

dukung

SIDATA dan ini akan memu-

usunan dokumen

dahkan Perangkat Daerah

perencanaan

untuk melaporkan prog-

dan

ress capaian kepada tim

pembangunan

SDGs, “ini memudahkan

Kaltim.

berbagai pihak, di perang-

dalam

data progres capaian melalui
SIDATA dan ini akan memudahkan Perangkat Daerah
untuk melaporkan progress

lang-

capaian kepada tim SDGs.

peny-

Menurut Kepala seksi
Data dan Informasi Statistik,

Noviady Dwi Noorcahyo, ST, M.Si

kebijakan

dalam penyusunan RKPD,

SIDATA

Kaltim

ber-

RPJMD, serta data indika-

kat daerah sudah kami

isikan

sekurang-kurangnya

tor kinerja daerah Kaltim,

buatkan seperti ini nanti

3.771 elemen data yang ter-

serta elemen data untuk

ketika menyampaikan ke

fokus pada penyediaan da-

mendukung

tim SDGs bisa langsung

ta-data pembangunan daer-

SDG’s Kalimantan Timur

print dari sini” jelas Yoyo.

ah, data capaian indikator

dan dapat diakses secara

kinerja

online

Sistem

Informasi

penyelenggaraan

Data (SIDATA) Kaltim mu-

pemerintah

lai

Permendagri 86 Tahun 2017
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dikembangkan

pada

daerah

sesuai

pencapaian

melalui

alamat

browser sidata.kaltimprov.
go.id (ft)

Foto : Fatmawai

Drs. H. Iman Hidayat, M.Si saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi
Kebijakan Satu Peta Dalam Rangka Mendukung Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
bertempat di Ruang rapat Propeda.

Bappeda Provinsi Kaltim kembali menggelar Rapat Koor-

Rakor Tim Implementasi
Kebijakan Satu Peta
“OUTPUT yang kita harapkan adalah untuk mengetahui progres dan permasalahan dalam pencapaian
target triwulanan dari masing-masing kabupaten”,
ungkap Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Drs. H. Iman Hidayat, M.Si saat membuka
Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi Kebijakan Satu Peta Dalam Rangka Mendukung Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi bertempat di Ruang
rapat Propeda.

dinasi berkaitan dengan one
map policy atau Kebijakan
satu Peta, hadir dalam pertemuan ini perangkat daerah
lingkup Provinsi Kaltim antara
lain Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan,
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltim dan Inspektorat,

serta

Perangkat
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Daerah Kabupaten (Kutai
Kartanegara, Kutai Barat,
Berau, Paser, Kutai Timur).
Sementara tidak hadir dalam rapat adalah Kabupaten Mahulu dan Penajam
Paser Utara.
Sebelumnya

telah
Foto : Fatmawai

dilaksanakan rapat koordinasi serupa pada April

beserta lampiran peta ; 3) Penyer-

lalu dengan tujuan meny-

ahan Shapeile (.shp) dari ILOK dan

ini Iman menyampaiakan

usun strategi yang tepat

IUP-B. Selain itu juga untuk me-

progres

di masing-masing sektor

mastikan kembali jumlah ILOK dan

koordinasi dengan KPK-

dalam rangka pemenuhan

IUP kebun yang ada di masing-mas-

RI (B09) menurut beliau

target triwulanan STRA-

ing kabupaten, sebelum memasuki

untuk target-target B03

NAS-PK (Strategi Nasional

tahap integrasi (akan menjadi base-

dan B06 ada beberapa

Pemberantasan

line data spasial).

kabupaten

Korupsi),

Pada

kesempatan

terakhir

yang

hasil

sudah

tujuan pertemuan kali ini

Seperti yang telah disam-

diungkapkan Iman Hidayat

paikan pada pertemuan sebelumnya

diantaranya

adalah

mengeta-

target-target triwulanan pada STRA-

Kutai Timur, Kabupaten

hui progres dari pencapa-

NAS_PK adalah B03 pada Maret 2019

Berau, Kabupaten Paser,

ian target triwulanan dari

meliputi 1) Pembentukan teknis; 2)

Kabupaten Kutai Barat,

masing-masing kabupaten

Kompilasi IGT Tahap I , B06 pada

sedangkan tiga kabupaten

yang meliputi : 1) SK Tim

Juni 2019 meliputi 1) Kompilasi IGT

lainnya belum mencapai

Teknis Daerah Kebijakan

tahap II; 2) Revisi SK Walidata; 3)

target yaitu Kabupaten

satu Peta ; 2) Penyerahan

Revisi SK Pokja Perijinan Sektoral,

Mahulu, Kabupaten Pena-

Dokumen (hardcopy) ILOK

B09 Veriikasi Informasi Geospasial

jam Paser Utara dan Ka-

(Izin Lokasi) dan IUP-B

Tematik (IGT) dalam rangka integra-

bupaten Kutai Kartanega-

(Izin Usaha Perkebunan)

si.

ra. (ft)
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untuk

mencapai target 100 %
Kabupaten

Kinerja Ekonomi Kaltim
Tumbuh di atas 5 Persen
KINERJA perekonomian Ka-

lapangan usaha. Pertumbu-

limantan Timur tahun 2019

han tertinggi dicapai oleh

menunjukkan sinyal pening-

Lapangan Usaha Pertamban-

katan tren dibandingkan ta-

gan dan Penggalian sebesar

hun sebelumnya. Berdasarkan

9,15 persen; diikuti Lapangan

rilis resmi Badan Pusat Statis-

Usaha Pengadaan Listrik dan

tik Provinsi Kalimantan Timur,

Gas sebesar 8,45 persen; dan

kinerja perekonomian Kaltim
secara kumulatif Triwulan I
hingga Triwulan III 2019 tumbuh 5,93 persen, lebih tinggi

dibanding

pertumbuhan

ekonomi Kalimantan sebesar
5,64 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar
5,04 persen. Dimana pertumbuhan terjadi pada seluruh

Ilustrasi : Pertambangan Batu Bara

Lapangan Usaha Jasa lainnya sebesar 7,94 persen.
Meski indikator ekonomi
makro tersebut menggembirakan namun terdapat
pandangan negatif terkait
ini, dimana pertumbuhan
ekonomi Kaltim dikatakan
semu. Sudut pandang ini
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akibat permasalahan Kaltim

belum mencapai kondisi itu.

beda dengan komponen PDRB

yang masih bergantung pada

Kaltim masih mengandalkan

Pengeluaran

satu komoditas yaitu batu

bahan mentah. Provinsi ini

tumbuh

bara.

pertumbuhan

masih memerlukan intensi-

Net

ekonomi yang hanya men-

ikasi teknologi dan kualitas

mengalami kontraksi hingga

gandalkan pertambangan dan

sumber daya manusia.

(14,30) persen. Jika dilihat

Laju

lainnya

yang

positif, komponen

Ekspor

Antar

Daerah

penggalian boleh jadi hanya

Sementara itu, apabila

dari kontribusi terhadap to-

soal angka. Masalahnya, per-

dilihat dari sisi pengeluaran,

tal PDRB Kalimantan Timur,

tumbuhan ini tak berbanding

secara kumulatif pertumbu-

komponen ekspor luar neg-

lurus dengan serapan tenaga

han ekonomi hingga triwulan

eri masih mendominasi pere-

kerja. Pada triwulan III, sek-

III-2019 tumbuh hingga 5,93

konomian Kalimantan Timur.

tor pertambahan dan pengga-

persen. Dimana Komponen

Pada triwulan III- 2019, share

lian hanya menyerap 18 pers-

Ekspor Luar Negeri mengala-

komponen Ekspor Luar Neg-

en tenaga kerja di Kaltim.

mi

tertinggi

eri mencapai 35,88 persen,

Jumlahnya

145.798

hingga 8,42 persen, diiku-

diikuti Pembentukan Modal

hanya

pertumbuhan

orang.

Bandingkan

dengan

ti oleh komponen Konsumsi

Tetap Bruto sebesar 27,59

sektor

perdagangan

besar,

Lembaga Non Proit Rumah

persen dan Net Ekspor Antar

eceran, reparasi perawatan

Tangga (LNPRT) yang tumbuh

Daerah sebesar 24,24 persen.

mobil dan sepeda motor, yang

hingga 6,83 persen. Kom-

Tumbuhnya ekonomi Kaltim

menyerap 20 persen atau

ponen Pengeluaran Konsum-

triwulan III didorong per-

349.558 tenaga kerja.

si Pemerintah dan Konsumsi

tumbuhan ekspor luar negeri

Pertumbuhan ekonomi

rumah tangga masing-masing

sebesar 15,49 persen (yoy)

bakal berbanding lurus den-

mengalami percepatan hing-

menjadi

gan serapan tenaga kerja jika

ga 6,29 persen dan 3,42 pers-

ekonomi. Hal lain yang men-

semakin terdiservikasi. Sema-

en. Komponen Pembentukan

dorong peningkatan kinerja

kin banyak industri turunan,

Modal Tetap Bruto (PMTB)

sektor ini adalah kenaikan

semakin

peluang

atau sering disebut investa-

produksi batu bara diband-

lapangan kerja. Sayangnya,

si isik tumbuh cukup tinggi

ingkan triwulan sebelumnya.

industri di Bumi Mulawarman

mencapai 2,22 persen. Ber-

Faktor cuaca dan penyalu-
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banyak

penggerak

utama

Ilustrasi : Pertambangan Batu Bara

ran kredit pertambangan

bahan bakar pembangkit lis-

(CPO) ke India dan neg-

tumbuh positif sebesar

trik.

yang

ara ASEAN. Asia Tengga-

13,2 persen (yoy).

mendorong perdagangan an-

ra masih menjadi pasar

Dari sumber lain

tardaerah Kaltim terkontrak-

utama

disebutkan sejumlah fak-

si di triwulan III. Dikonirmasi

persen. Meski diterpa isu

tor mendorong tingginya

bahwa meski harga batu bara

miring, diyakini bahwa

serapan batu bara Kaltim

turun, permintaan Tiongkok

pasar CPO Kaltim bakal

di Tiongkok dan seba-

tetap tinggi. Izin Usaha Per-

tumbuh. Pemerintah mu-

gian kecil India. Perta-

tambangan

kencang

lai menerapakan kebija-

ma, Negeri Tirai Bambu

produksi, perusahaan masih

kan B-20 menjadi B-30.

sedang menumpuk batu

terkompensasi. Artinya per-

Kedua jenis bahan bakar

bara untuk menghadapi

tumbuhan lebih ditentukan

solar ini mensyaratkan

musim dingin akhir ta-

dari volume, bukan harga.

campuran 20-30 persen

hun. Tiongkok dan India

Permintaan

Sektor

(IUP)

ini

mencapai

67,5

kedua

yang

campuran olahan kelapa

berkontribusi

yakni

sawit.

juga masih memerlukan

cukup

batu bara Kaltim untuk

permintaan crude palm oil

(berbagai sumber)
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Tingkat Pengangguran
Kaltim Turun

Ilustrasi : Peserta Pecari Lowongan Pekerjaan

KONDISI
Provinsi
yang

ketenagakerjaan
Kalimantan

dicerminkan

Timur
melalui

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 6,90 persen atau sebanyak 110.574
orang, mengalami penurunan
dibanding TPT Agustus 2018
yang sebesar 6,60 persen
(114.313 orang).
Berdasarkan Rilis resmi
Badan Pusat Statistik Provinsi
Kalimantan Timur, penduduk
Kalimantan Timur umumnya
bekerja pada sektor Perd-
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agangan Besar dan Eceran;

ribu orang (8,73 persen) dan

gangguran di Kaltim pada ta-

Reparasi dan Perawatan Mo-

status pekerja keluarga/ ti-

hun 2019 mencapai 110.574

bil dan Sepeda Motor sebesar

dak dibayar sebanyak 128,11

orang dari jumlah angkatan

20,53 persen, sektor pertani-

ribu orang (7,51 persen), se-

kerja yang mencapai 1,815

an, kehutanan dan perikanan

dangkan yang terkecil adalah

juta orang atau Tingkat Pen-

sebesar 18,76 persen dan

pekerja bebas di pertanian

gangguran

sektor Jasa Pendidikan, Jasa

sebanyak 18,55 ribu orang

mencapai 6,09 persen dari

Kesehatan dan Jasa Lainnya

(1,09 persen).

total angkatan kerja.

sebesar 12,15 persen. Semen-

Agustus

(TPT)

2019,

TPT untuk pendidikan

tara itu sektor Pertambangan

penduduk yang bekerja den-

SD ke bawah sebesar 3,09

dan Penggalian yang menjadi

gan jenjang pendidikan SMA/

persen, TPT untuk pendidikan

sektor utama ekonomi Kali-

SMK

proporsi

SMP sebesar 5,36 persen, TPT

mantan Timur, hanya mampu

jenjang pendidikan terbesar

untuk pendidikan SMA/SMK

menyerap tenaga kerja sebe-

penduduk yang bekerja men-

sebesar 8,14 persen dan TPT

sar 8,55 persen.

capai 39,66 persen. Terbesar

untuk Pendidikan Tinggi se-

Masih dari rilis BPS

kedua adalah penduduk yang

besar 6,59 persen. Dibanding-

Kaltim, dari sebanyak 1,7 juta

bekerja dengan pendidikan

kan Agustus 2018, TPT pendi-

orang yang bekerja di Kali-

SD ke bawah sebanyak 27,41

dikan SD dan SMP meningkat

mantan Timur, status peker-

persen,

penduduk

jika dibanding TPT tahun se-

jaan utama yang terbanyak

yang bekerja dengan pendi-

belumnya, sedang TPT SMA/

adalah sebagai buruh atau

dikan SMP 16,26 persen, dan

SMK dan Pendidikan Tinggi

karyawan sebanyak 935,48

penduduk yang bekerja den-

mengalami penurunan. Artin-

ribu orang (54,87 persen),

gan pendidikan tinggi yaitu

ya persentase pengangguran

diikuti dengan status beru-

Diploma I/II/III dan Universi-

terbuka

saha sendiri sebanyak 357,91

tas masing-masing sebanyak

tertinggi didominasi oleh lu-

ribu orang (20,99 persen),

3,44 persen dan 13,23 pers-

lusan SMA/SMK dan Perguru-

berusaha dibantu buruh ti-

en.

an Tinggi.

dak tetap sebanyak 148,85

Pada

Terbuka

merupakan

disusul

Adapun Jumlah pen-

Kalimantan

Timur

(dy)

Sumber : Rilis BPS Kaltim
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Pelaihan Teknis
Penyusutan Arsip
Angkatan II (PNBP) Tahun
2019 yang dilaksanakan
di Bogor, diwakili oleh Staf
Bagian Arsip Bappeda Prov.
Kalim yaitu Suri Handayani.

Foto : Suri Handayani

Meminimalisasikan
Penyusutan dan Pemunsnahan Arsip
Agar Menunjang Eisiensi
dan Efektivitas Kerja
agar lebih eisien dan efektif.
Oleh : Suri Handayani

Salah satu kegiatan untuk

ARSIP merupakan salah satu

bidang kearsipan akan sangat

menunjang eisiensi dan efek-

sumber informasi yang pent-

membantu tugas pimpinan

tiitas kerja adalah kegiatan

ing bagi instansi pemerintah-

serta membantu mekanisme

Penyusutan dan Pemusnahan

an. Oleh karena itu arsip yang

kerja dari seluruh karyawan

arsip. Penyusutan arsip ada-

dimiliki harus dikelola dengan

instansi yang bersangkutan

lah

baik sebab keunggulan pada

dalam

jumlah arsip dengan cara pe-
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pencapaian

tujuan

kegiatan

pengurangan

mindahan arsip inaktif dari

nahkan arsip yang lama tidak

Peraturan kepala ANRI No. 3

unit pengolah ke unit kearsi-

berguna untuk eisiensi dan

Tahun 2000 tentang standar

pan, pemusnahan arsip yang

efektivitas kerja, memper-

minimal gedung dan ruang

tidak memiliki nilai guna dan

tahankan arsip legal, bisnis

simpan arsip inaktif, Peratur-

penyerahan arsip statis kepa-

dan bernilai historis, dapat

an kepala ANRI No. 12 Tahun

da lembaga kearsipan. (Pasal

meminimalisasikan

2000 tentang standar peny-

1 peraturan Kepala ANRI No.

tuhan peralatan dan ruang

37 Tahun 2016 Tentang pe-

penyimpanan,

pengamank-

Kegiatan pemusnahan

doman penyusutan).

an disk dan tape magnetic

arsip yang tidak mempunyai

computer untuk penggunaan

nilai kegunaan baik primer

penyusutan arsip angkatan

kembali

mungkin,

maupun sekunder dan tel-

II (PNPB) yang resmi dibuka

penyelamatan informasi yang

ah melampaui jangka waktu

oleh Plt. Kepala ANRI Dr. M.

terkandung dalam arsip dari

penyimpanan

Tauik, M.Si pada tanggal 8

pihak yang tidak berhak un-

sebagai berikut : Nilai guna

September 2019 dijelaskan

tuk mengetahui.

primer adalah nilai guna arsip

Pada

Diklat

teknis

secepat

kebu-

impanan isik arsip.

dimaksudkan

dalam

Dasar hukum kegiatan

yang didasarkan pada kegu-

pelaksnaan pemusnahan arsip

penyusutan, Undang-undang

naan arsip bagi kepentingan

unit pengolah/pencipta ar-

no. 43 Tahun 209 tentang

pencipta arsip (administra-

sip adalah pihak yang paling

kearsipan (pasal 47 – 55),

si, keuangan, hukum, ilmiah

bertanggung jawab terhadap

Peraturan pemerintah no. 28

dan teknologi); Nilai guna

arsip yang hendak dimusnah-

tahun 2012 tentang pelaksa-

sekunder adalah nilai guna

kan, namun eksekusi pemus-

naan undang- undang No. 43

arsip yang didasarkan pada

nahan

dilakukan

Tahun 2009 tentang kearsi-

kegunaan arsip bagi kepent-

oleh unit kearsipan setelah

pan (Pasal 52 – 89), Peratur-

ingan pengguna arsip di luar

sebelumnya

mendapatkan

an kepala ANRI No. 37 Tahun

pencipta arsip dan kegunaan

pertimbangan/persetujuan

2016 tentang penyusutan ar-

sebagai

dari lembaga kearsipan. Se-

sip, Peraturan ANRI No. 9 Ta-

tanggung jawaban nasional

lain itu Tujuan penyusutan

hun 2018 tentang pedoman

dan memori kolektif bangsa

arsip

pemeliharaan arsip dinamis,

(kebaktian dan informasion-

bahwa

penyusutan

arsipnya

ialah untuk memus-

bahan

bukti

per-
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al); Nilai historis adalah nilai

Beberapa peran peny-

han arsip yang bernilai statis

yang mengandung fakta dan

usutan arsip dalam manaje-

ke lembaga kearsipan pu-

keterangan yang dapat digu-

men kearsipan antara lain :

sat, dan lain sebagainya; (4)

nakan bagaimana organisasi

(1) Sebagai alat kontrol tata

Meningkatkan mutu pengelo-

yang bersangkutan dibentuk,

kearsipan dalam pelaksaan

laan dan pengamanan arsip

dikembangkan, diatur, dilak-

sistem manajemen arsip yang

– arsip yang masih bernilai

sanakan fungsi dan tugas serta

efektif dan eisien sehingga

guna, terutama arsip yang

bagaimana terjadinya peristi-

optimalisasi fungsi informasi

mengandung nilai kesejarah-

wa sejarah, tanpa dikaitkan

arsip tersebut tidak terlalu

an dan pertanggungjawaban

secara langsung dengan pen-

mengganggu

pengelolaan-

nasional; (5) Memperlancar

cipta arsip tersebut.

nya; (2) Membantu mengu-

proses manajemen kearsipan

pada

rangi jumlah arsip yang tidak

dalam melakukan koordinasi

diklat ini pula dijelaskan men-

memiliki nilai guna pada unit

dan kerjasama dengan lem-

genai tahapan penyusutan ar-

penyimpanan arsip sehingga

baga-lembaga kearsipan da-

sip yang meliputi; pemben-

memudahkan organisasi da-

lam melakukan pengurangan

tukan Daftar Pertelaan Arsip

lam melakukan manajemen

volume arsip yang ada pada

(DPA), pemindahan arsip ina-

kearsipan seperti penemuan

unit pengolah.

ktif ke unit daftar, penyerah-

kembali arsip dan pelayanan

an arsip, kemudian pemusna-

informasi kearsipan; (3) Mem-

dapat

han arsip.

beri kontribusi penting bagi

peran arsip bagi manajemen

penyusutan

organisasi atau lembaga kear-

kearsipan sangatlah penting,

arsip pemindahan arsip inak-

sipan serta membantu dalam

pentingnya arsip bukan men-

tif dari unit pengolah ke unit

mengurangi kekacauan da-

jadi alasan untuk menyimpan

kearsipan, pemusnahan arsip

lam manajemen arsip seperti

seluruh arsip

yang yang telah habis retensi

melakukan pemindahan arsip

oleh suatu instansi. Hanya

dan yang tidak memiliki nilai

inaktif dari unit penyimpanan

yang benar-benar memiliki

guna, penyerahan arsip statis

dalam organisasi ke pusat ar-

nilai guna yang tinggi perlu

oleh pencipta arsip.

sip (record center), penyera-

untuk disimpan.(edited)

Lebih

Lingkup
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lanjut

Dari

uraian

diatas

disimpulkan

bahwa

yang dimiliki

Sampaikan Keluhan Masyarakat
Terkait IKN DPRD PPU Berkunjung
ke Bappeda Provinsi Kaltim
bongan DPRD PPU kali ini untuk mendapatkan gambaran
secara utuh prosesnya sudah
sampai mana, sehingga apabila dapat menjelaskan secara gambalang kepada masyarakat PPU.
Pada

kesempatan

tersebut Sariman menyamFoto : Fatmawai

Kunjungan Kerja DPRD PPU ke Bappeda Prov. Kalim membahas rencana program
Persiapan dan Tahapan Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara.

paikan beberapa permasalahan yang di tampung dari
keluhan masyarakat, bebera-

SEBANYAK Sembilan orang

ST, M.Si beserta jajaran staf

pa hal tersebut adalah : per-

rombongan anggota Dewan

Bappeda Provinsi Kaltim lain-

tama, terkait dengan lahan,

Perwakilan

ya yang mewakili bidang mas-

menurutnya sebagian mas-

ing-masing.

yarakat tinggal di kawasan

Rakyat

Daerah

(DPRD) Kabupaten Penajam
Paser Utara berkunjung ke

Adapun maksud dari

Hak Guna Usaha (HGU) yang

Badan Perencanaan Pemba-

kunjungan tersebut adalah

nantinya akan ditetapkan se-

ngunan Daerah Provinsi Kali-

dalam rangka rencana pro-

bagai kawasan Ibu Kota Neg-

mantan Timur. Bertempat di

gram persiapan dan tahapan

ara baru, masyarakat kha-

Ruang Rapat Renja, kunjun-

Ibu Kota Negara di Kabu-

watir nantinya akan diambil

gan tersebut disambut oleh

paten Penajam Paser Utara

alih pemerintah, “Masyarakat

Kepala

Perencanan

(PPU). Hal ini diungkapkan

di PPU kebanyakan tinggal

dan Pengendalian Pemban-

Sariman sekretaris Komisi III

di HGU, misalnya di Keca-

gunan Daerah Charmarijaty,

menurutnya kunjungan rom-

matan Sepaku itu rata-rata

Bidang
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masuk di HGU dan sepanjang
bentang Kecamatan Sepaku
yang katanya mau ditetapkan sebagai pusat kotanya
itu

bersentuhan

langsung

dengan HGU, maka kegalauan masyarakat kami adalah
mereka tidak punya legalitas
lagi walaupun turun temurun
mereka duluan sebelum HGU
itu, karena mereka asli orang
Paser, ini menjadi problem

Foto : Fatmawai

bagi masyarakat, penuh tanda tanya karena berita yang

si PT. ITCI Hutani Manunggal,

Samboja sampai Petung itu

masuk adalah ini nanti akan

ada perusahaan sawit , yang

1.400 km, dari bentangan itu

di ambil oleh pemerintah la-

kesemuanya

menyer-

sampai hari ini yang rusak

hanya, maka dari itu kami in-

ap tenaga kerja dari daerah

kira-kira 50%. Sariman men-

gin mendapatkan penjelasan

sekitar, “Ketika ini ditutup

gatakan harapan DPRD PPU

yang proporsional, hal apa

dan diambil oleh pemerintah

agar ada percepatan pemba-

yang akan menjadi kendala

untuk persiapan lahan IKN ke-

ngunan kalau bisa jadi priori-

kedepan” ungkapnya.

mana ribuan orang ini? maka

tas, “Kalau bisa yang tadinya

Kedua, terkait dengan

kami menyampaikan ini agar

prioritas menjadi super prior-

tenaga kerja , Sariman men-

Bappeda punya juga perenca-

itas, kami juga ingin Bappe-

gatakan pihaknya mendapa-

naan, dan ada solusi dari per-

da Kaltim sebagai mitra dari

tkan informasi bahwa lahan

masalahn ini”, ujar Sariman.

pusat untuk menyampaikan

itu akan mengambil konsen-

Ketiga, terkait dengan infra-

kondisi ini dan ada support

si karena negara tidak akan

struktur, beliau menjelaskan

infrastruktur” jelasnya.

membeli, disana ada konsen-

bentang mulai dari km 38

Keempat,
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itu

sinkroni-

sasi terkait dengan rencana
pembangunan,

an masih di Jakarta.

akan ada negosiasi khusus an-

pemindahan

Terkait dengan kebu-

tara pemilik konsensi PT. IHM

Ibu Kota Negara ke sebagian

tuhan lahan untuk peminda-

misalnya kalau memanglah-

Wilayah Kabupaten PPU tentu

han IKN, Nona menjelaskan

annya digunakan, kan tidak

tidak tercantum dalam RPJP

sekitar 180 ribu hektar lah-

semua lahannya digunakan,

maupun

RPJMD,

an yang dibutuhkan dan itu

kemudian nanti dengan peru-

inilah yang dikhawatirkan Sa-

menggunakan lahan negara

sahaan tambang disekitarnya

riman menurutnya kedepann-

yang dikelola oleh swasta

kalau ada, dan itu kemungk-

ya akan ada perubahan RPJP

baik itu lahan tambang mau-

inan areal-areal yang sudah

dan RPJMD “Nanti ketika ini

pun lahan perkebunan ter-

digali, tapi itu tergantung

menjadi IKN kalau mengambil

masuk juga PT. Itchi Hutani

negosiasi politik terkait den-

sebagian wilayah PPU maka

Manunggal, jika di areal itu

gan itu”, ungkapnya.

akan ada perubahan RPJP dan

terdapat lahan konsensi milik

Terkait dengan singkro-

RPJMD, dan dengan perubah-

masyarakat maka akan dikel-

nisasi, Nona menjelaskan RP-

an

uarkan. “Lahan yang dibutu-

JMN akan disahkan setelah

kan itu sekitar 180 ribu hek-

presiden dilantik pada tang-

tar dan tidak menggunakan

gal 20 mendatang, untuk itu

marijaty, ST., M.Si menjelas-

lahan

oleh

RPJMD Provinsi dan Kabupat-

kan untuk rencana peminda-

masyarakat baik itu yang ber-

en PPU akan menyesuaikan

han IKN sudah dilakukan sejak

sertiikat maupun yang belum

karena

tahun 2017, saat itu Bappe-

bersertiikat” jelasnya.

kepemimpinan gubernur dan

didalam

ini yang kami harapkan

adalah sinkronisasi”.
Menanggapi ini Char-

yang

dikelola

kesamaan

periode

nas sudah memulai studi mel-

Kekhawatiran tentang

Bupati Penajam Paser Utara

ibatkan pemerintah daerah

ketenagakerjaan tentang la-

maka

termasuk Bappeda Provinsi.

han PT. IHM menurut Nona,

menyesuaikan

Wanita yang akrab disapa

jika memang lahan itu nan-

Lebih lajut beliau menjelas-

Nona ini juga menekankan pe-

tinya akan digunakan, maka

kan di dalam dokumen RPJMD

mindahan IKN hanya berfokus

akan ada negosiasi khusus

nantinya akan ada perubahan

pada pusat pemerintahannya

antara pemilik PT.IHM dengan

struktur tata ruang yang akan

saja, dan pusat perekonomi-

pemerintah, “Yang jelas nati

saling menyesuaikan. (ft)

akan

mudah

untuk

RPJMD

nya.
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Personal Story
“Cerita Dua Kota”

M

ASIH terang tergam-

but akan sampai setidaknya tiga

bar di pikiran saya,

sampai empat hari kedepan.

pada tahun 2005, den-

Akhirnya saya pun men-

gan berpakaian putih abu-abu,

gobati kekecewaan dengan me-

ketika itu jarum jam menunjuk-

lihat-lihat buku lain. Entah apa

etahuan saya, ibu

kan waktu sekitar pukul 2 siang.

yang

kota provinsi masih

Saya memutuskan untuk tidak

saya terhenti pada sebuah AT-

Samarinda,

mengikuti kelas tambahan di se-

LAS. Tanpa tujuan, saya pun

berubah.

kolah demi menjemput terbitn-

membuka-buka atlas tersebut

ya saya melakukan

ya edisi baru komik favorit saya

dan tatapan saya terhenti pada

investigasi

yang berjudul Master Cooking

halaman “Kalimantan Timur”.

mengecek beberapa

Boy. Sayang seribu sayang, pen-

Ternyata inilah wilayah dimana

Atlas lain yang ter-

gorbanan saya tak membuahkan

saya tinggal. Bentuknya cukup

sedia di toko buku

hasil. Komik yang sudah saya

unik yakni membujur dari utara

tersebut.

dambakan sejak pagi belum bisa

ke selatan serta memiliki sisi

Te r n y a t a

saya miliki. Sesuai jadwal, seha-

yang menyerupai “sayap”. Be-

kekeliruan tidak ha-

rusnya ia sudah tiba sehari sebe-

berapa detik melihat-lihat, satu

nya terjadi pada at-

lum kehadiran saya. Namun saya

hal mengagetkan saya. Berdasar

las yang saya pegang

lupa, saya tidak tinggal di Pulau

legenda, bujur sangkar berwar-

saja.

Kalau

Jawa. Butuh waktu untuk mem-

na merah menunjukkan lokasi

salah

ingat,

bawa logistik masuk dan sam-

ibu kota provinsi, dan pada atlas

berbagai merk Atlas

pai ke kota kelahiran saya ini.

tersebut, bujur sangkar merah

yang ada, saya me-

Petugas toko buku pun memberi

berada di Kota Balikpapan. Saya

nemukan setidaknya

konirmasi bahwa komik terse-

kaget minta ampun. Sepeng-

tiga Atlas yang me-
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mempengaruhi,

langkah

Oleh :
Stella Sinaga

tidak
Akhirn-

dengan

tidak
dari

nempatkan Balikpapan sebagai

an? Mengapa Balikpapan berbeda

peradaban yang leb-

ibu kota dari provinsi Kalimantan

dari Samarinda? Mengapa dua

ih terbuka

Timur. Sayang seribu sayang saat

kota ini punya pola pertumbuhan

terletak langsung di

itu handphone saya cuma erics-

yang berbeda? Mengapa atmosir

sisi perairan utama.

son yang tidak dilengkapi itur

dua kota ini berbeda? Mengapa

Kota Balikpa-

kamera. Dan juga saat itu be-

bandara besar berlokasi di Balik-

pan diapit oleh dua

lum musim apa-apa di-posting,

papan bukan di Samarinda? Dan

perairan besar yak-

dilaporin dan diviralakan seperti

berbagai mengapa lainnya yang

ni Teluk Balikpapan

saat ini. Sebenernya ingin seka-

terus mengalir di benak saya.

di sebelah Barat dan

li saya protes karena kondisi ini

Seiring berjalannya wak-

berpotensi menyesatkan banyak

tu, saya menemukan satu kata

sebelah Timur. Su-

siswa. Sempat berkeinginan un-

yang bisa menjawab menga-

mur Minyak Mathil-

tuk menelepon penerbitnya tapi

pa dua kota ini tumbuh dan

da, sumur pengeb-

apa daya, pulsa tak punya. Jan-

berkembang dengan pola yang

oran pertama yang

gankan menelpon, mengirim satu

tidak sama, yakni “GEOGRAFI”.

dioperasikan

sms saja rasanya berat sekali.

Kondisi geograi suatu wilayah

Pemerintah

Kejadian siang itu me-

akan menentukan banyak hal.

Belanda

munculkan banyak “mengapa”

Mulai dari pola interaksi, pola

hun 1897 terletak

di kepala saya. Balikpapan me-

komunikasi,

di

mang memiliki beberapa kelebi-

pola ekonomi, hingga sejarah

Teluk

han dibanding Samarinda, kota

dan pola peradaban. Walaupun

Ditemukannya

kelahiran saya. Kota Balikpapan

berada pada kontinen yang sama

mur minyak tersebut

selalu beberapa langkah lebih

yakni di Pulau Kalimantan, dua

menjadi titik awal

maju dalam beberapa aspek. Wa-

kota ini jelas berbeda secara

bergeraknya

laupun tidak berstatus ibu kota

geograis. Samarinda memiliki

industri minyak di

provinsi,

memiliki

peradaban sungai dan wilayahn-

Kota Balikpapan. In-

tingkat popularitas yang menya-

ya tidak secara langsung terak-

dustri

mai atau bahkan melebihi Kota

ses dengan perairan utama. Se-

beserta turunannya

Samarinda. Mengapa bisa demiki-

mentara itu Balikpapan memiliki

merupakan industri

Balikpapan

pola

sosialisasi,

Selat

karena

Makassar

oleh
Hindia

pada

sebelah

di

ta-

Timur

Balikpapan.
su-

sektor

perminyakan
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yang

membutuhkan

pengeta-

kan berbagai aktivitas, utamanya

nemen Belanda per-

huan serta keterampilan khu-

perekonomian. Balikpapan ban-

nah mencatat pada

sus. Oleh karena itu kebutuhan

yak dilirik oleh berbagai peru-

tahun 1879 bahwa

tenaga kerja untuk mendukung

sahaan baik dalam maupun luar

pelayaran di Sungai

sektor ini tentu bukanlah tena-

negeri sebagai titik temu inter-

Mahakam termasuk

ga kerja minim pengetahuan dan

aksi perdagangan. Banyak je-

pelayaran yang leb-

minim keterampilan. Aktor atau

nis industri lain turut bergerak,

ih sukar dibanding

pelaku yang turut serta berkarya

tumbuh, dan berkembang. Mis-

pelayaran di tempat

dalam aktivitas utama dipasti-

alnya industri alat berat, pergu-

lain. Muara sungain-

kan telah menempuh pendidikan

dangan, jasa keuangan, dan lain

ya bercabang tujuh

dan pelatihan khusus serta telah

sebagainya. Pada tahun 2017,

belas dan memben-

mengantungi bukti kompetensi.

hampir 50% perekonomian Balik-

tuk delta. Kondisi

Maka dapat diasumsikan bahwa

papan berasal dari sektor indus-

geograis ini mem-

keberadaan industri perminya-

tri pengolahan, diikuti sektor

buat

kan membawa tambahan mas-

konstruksi 15,48%; transportasi

memiliki karakteris-

yarakat dengan kompetensi leb-

& pergudangan 12,51%; serta

tik cenderung lebih

ih advance bagi Kota Balikpapan.

sektor perdagangan besar dan

tertutup.

Berkat posisi geograisn-

eceran yang memberi kontribusi

dengan wilayah luar,

8,61%.

terutama untuk ak-

ya, Balikpapan juga memiliki

Samarinda

Interaksi

keunggulan aksesibilitas. Balik-

Berbeda dengan Balikpa-

tivitas ekonomi san-

papan terletak tepat berdampin-

pan, Samarinda adalah sebuah

gatlah minim. Pola

gan dengan Selat Makassar yang

kota yang dikelilingi oleh da-

ini sudah terjadi se-

dapat menjadi jalur perdagan-

ratan. Wilayahnya tidak terbuka

jak dahulu, bahkan

gan baik skala nasional maupun

secara langsung. Masih terdapat

sebelum

internasional. Kondisi ini men-

jarak setidaknya 60 Km untuk

tahan Hindia Belan-

jadi faktor yang menyebabkan

keluar masuk Samarinda melalui

da masuk Indonesia.

Balikpapan lebih bersifat terbu-

Selat Makassar, alur pelayarann-

VOC, sebuah kongsi

ka dan mudah berinteraksi den-

ya pun tidak mudah. Carl Bock,

dagang raksasa milik

gan wilayah lain untuk melaku-

seorang

pengusaha Belanda
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utusan

dari

Guber-

Pemerin-

tidak pernah berhasil mengada-

tuk memenuhi kebutuhan pen-

Siang itu saya

kan hubungan dagang yang me-

duduk dalam kota, berkembang

sedih dan kecewa.

nguntungkan dengan Samarinda.

menjadi aktivitas yang lebih

Kelanjutan perjala-

Perwakilan dagang serta pem-

kompleks.

nan Lio Mau Tsing

besar VOC pun tidak ada yang

Sampai pada titik ini,

mengejar impiannya

tinggal menetap di Samarinda.

terlihat bahwa perkembangan

untuk menjadi juru

Inilah sebabnya dalam sejarah

awal Balikpapan dan Samarinda

masak handal tidak

VOC, jarang atau bahkan sangat

sangat berbeda. Balikpapan be-

bisa saya ikuti te-

minim ditemukan tulisan menge-

gerak maju dari sebuah kegiatan

pat waktu. Tetapi,

nai keadaan Samarinda sisi kota

industri perminyakan sementa-

Itulah hidup. Terk-

maupun Samarinda Seberang.

ra Samarinda intensif bergerak

adang banyak fakta

Awal perkembangan Kota Sama-

karena perannya sebagai pusat

yang

rinda banyak dipengaruhi oleh

pemerintahan.

kegiatan

asumsi bahwa mem-

perannya sebagai pusat pemer-

ekonomi berbeda tentu akan

peroleh sesuatu te-

intahan. Beberapa peran yang

menghasilkan

kehidupan

pat waktu dan se-

pernah dipegang oleh wilayah

masyarakat yang berbeda. Pola

suai keinginan kita

ini antara lain Ibu Kota Kepati-

kehidupan masyarakat juga ten-

adalah

han Kutai Timur, Ibu Kota Keres-

tu sangat berpengaruh terha-

baik. Kesedihan saya

idenan, serta Ibu Kota Federasi

dap dinamika kehidupan kota,

siang itu ternyata

Kalimantan Timur. Struktur dan

baik dari sisi perkembangan isik

mengantarkan saya

aktivitas

ten-

wilayah maupun perkembangan

pada

tu meningkatkan kuantitas dan

dalam aspek sosial kemasyaraka-

lain. Balikpapan dan

kualitas kebutuhan akan bahan

tan.

Samarinda

pemerintahan

Dua

pola

mengacaukan

jalan

ter-

pengalaman

akhirn-

penunjang kehidupan, baik be-

Samarinda tak harus sep-

ya saya kenali leb-

rupa sandang, pangan, papan,

erti Balikpapan, Balikpapan pun

ih dari sekedar dua

bahkan kebutuhan akan sektor

tak mungkin bisa menjadi Sa-

kota yang saling ber-

jasa. Sektor dagang pun kemu-

marinda. Kedua kota ini punya

tetangga.

dian berkembang dengan cepat.

karakteristiknya masing-masing

Dari yang awalnya bergerak un-

dan itu adalah anugerah Tuhan.
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BAPPEDA
Wayah ini

Kepala Bidang P3D memimpin Rapat Koordinasi
Penyusunan Evaluasi Tahun Pertama RPJMD 20192023 bersama Tim Evaluasi bertempat di ruang
rapat kepala bidang P3D
pada tanggal 1 Oktober 2019.

FGD Evaluasi Kinerja Pembangunan
Daerah di ruang Rapat Propeda pada
tanggal 2 Oktober 2019.

Coffee Morning bersama Kepala Bidang dan
Kepala sub.bidang dipimpin oleh Plt. Kepala
Bappeda didampingi Sekretaris di ruang rapat
Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
pada tanggal 7 Oktober 2019.

BAPPEDA
Wayah ini

Plt kepala Bappeda Kaltim memimpin rapat
Evaluasi RPJMD Tahun pertama pada tanggal
7 Oktober 2019 di ruang rapat Renja.

Drs. H. Hariyo Santoso selaku Plt kepala
Bappeda Provinsi Kaltim membuka kegiatan
Pembahasan Draft penyusunan RAD TPB/SDGs
Kaltim 2019-2023 di ruang rapat Propeda pada
tanggal 8 Oktober 2019.

Kepala Bidang Ekonomi Saor Parsaoran. T, S.Pi,
MEMD Membuka kegiatan Pembahasan Draft
penyusunan RAD TPB/SDGs Kaltim 2019-2023
di ruang rapat Repetada pada
tanggal 8 Oktober 2019

BAPPEDA
Wayah ini

Peserta Konsolidasi Aplikasi Evaluasi Renja
Perangkat Daerah tahun 2019
di ruang Poldas.

Plt. Kepala Bappeda Menjadi Nara sumber
Konferensi Wilayah Kalimantan Timur Ikatan
Notaris Indonesia V dengan Tema "
Meningkatkan Integritas, Kapabilitas dan
Solidaritas Notaris dalam Menyongsong Ibu
Kota Negara di Benua Etam” bertempat di
Hotel Harris pada tanggal 12 Oktober 2019.

Audiensi TGUP3 dan Bidang Ekonomi dengan
Bapenda pada tanggal 14 Oktober 2019
di Ruang Rapat Kantor Bapenda.

Plt Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Drs. H. Iman
Hidayat membuka acara Rapat koordinasi
pembahasan kegiatan pembangunan jalan Sp. Batu
Besaung - Bandara APT. Pranoto di ruang rapat GSCC
Bappeda Kaltim pada tanggal 10 Oktober 2019.

BAPPEDA
Wayah ini

Rapat Kalarifikasi dan evaluasi Data Pada Sistem
Informasi Data (SIDATA) Kaltim Smester I Tahun
2019 dibuka oleh Kasubbid Pengendalian dan
Evaluasi Muhammad Hamsani, ST, M.Si di Ruang
Rapat Repetada pada tanggal 5 November 2019.

Plh kepala Bappeda Provinsi Kaltim memimpin
Rapat Koordinasi capaian Kebijakan Satu Peta
SRANAS-PK pada tanggal 5 November 2019
bertempat di Ruang Propeda.

Drs. H. Iman Hidayat, M.Si selaku plt Kepala
Bappeda Provinsi kaltim didampingi Kepala
Bidang Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Daerah Charmarijaty, ST, MT
meminpin rapat Klarifikasi Data Evaluasi Tahun
Pertama RPJMD Kaltim Tahun 2019-2023.

BAPPEDA
Wayah ini

Narasumber Knowledgw Sharing Dimensi
Pembangunan Evaluasi RPJMN 2015-2019
di ruang Rapat Propeda.

Bidang Perencana Bappeda Provinsi Kalimantan
Timur bersama TGUP3 melakukan Kajian
Pengembangan Program 3 danau (Semayang,
Melintang, Jempang) di ruang Rapat Repetada
pada tanggal 10 Desember 2019.

Rapat arah kebijakan, capaian dan strategi dalam
pembangunan Perdesaan di Provinsi Kaltim
dipimpin oleh kepala bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia Drs. H. Hariyo Santoso
di ruang Rapat Propeda.

Konsultasi Publik Rancangan Aksi Daerah Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Provinsi
Kaltim 2019-2023 diselengggarakan pada tanggal
17 Desember 2019 di Hotel Midtown Samarinda.

POTRET
LENSA BAPPEDA

Plh Kepala Bappeda Provinsi Kaltim
Drs. Hariyo Santoso didampingi Sekretaris
Bappeda Provinsi kaltim membuka Focus
Group Discussion Kajian peran lembaga
perwakilan rakyat dalam demokrasi
Indonesia pada tanggal 9 Oktober 2019
di ruang rapat Propeda.
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