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Berani Untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat

KATA PENGANTAR
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas semua
limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang terhingga, sehingga penyusunan Laporan
Kinerja Instasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dapat diselesaikan,
sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2021.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan tahun 2021 merupakan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun ketiga dalam masa RPJMD
Tahun 2019-2023. Laporan Kinerja Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja
Tahun 2021 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2019-2023, beserta target kinerjanya. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dengan semangat
dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan
akuntabel atas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dalam mencapai
sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2019-2023, dalam upaya memenuhi Visi “Berani untuk Kalimantan
Timur yang Berdaulat”.
Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2021 telah
banyak membuahkan hasil pembangunan, namun disadari masih terdapat beberapa
indikator kinerja yang belum tercapai. Berkenaan dengan itu, laporan ini dapat
menjadi sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan
efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan
maupun koordinasi pelaksanaannya. Terima Kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
Samarinda, 12 Maret 2022
Gubernur Kalimantan Timur,

Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si.

IKHTISAR EKSEKUTIF
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi salah satu upaya
yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang
baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan
pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari
skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan
kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.
Akuntabilitas
merupakan
salah
satu
aspek
penting
yang
harus
diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja
sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki
arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis
organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk
sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 ini
merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan format pelaporannya berdasarkan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2021 berdasarkan Sasaran Strategis
beserta Indikator Kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023,
memiliki 19 (sembilan belas) sasaran dengan 34 (tiga empat) indikator sasaran
dan mengacu pada 5 (lima) misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2021 dengan
rincian sebagai berikut :
Misi pertama terdiri dari 6 sasaran dengan 7 indikator sasaran
Misi kedua terdiri dari 7 sasaran dengan 12 indikator sasaran
Misi ketiga terdiri dari 1 sasaran dengan 9 indikator sasaran
Misi keempat terdiri dari 2 sasaran dengan 2 indikator sasaran
Misi kelima terdiri dari 3 sasaran dengan 4 indikator sasaran
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Pengukuran Kinerja Tahun 2021
NO

1

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya pemerataan
taraf pendidikan
masyarakat

KRITERIA PENILAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

1. Rata-rata
lama sekolah

Tahun

9,91

9,84

99,29

Sangat
Tinggi

2. Harapan Lama
....Sekolah

Tahun

13,91

13,81

99,28

Sangat
Tinggi

REALISASI

% CAPAIAN

2

Meningkatnya peran pemuda
dalam pembangunan

Persentase pemuda Persentase
dalam pembinaan
kepemudaan

0,22

0,13

59,09

3

Meningkatnya pemerataan
ketahanan kesehatan
masyarakat

Usia Harapan
Hidup

Tahun

74,45

74,61

100,21

Sangat
Tinggi

Indeks
Pemberdayaan
Gender (IDG)

Indeks

65,63

65,54

99,86

Sangat
Tinggi

Rendah

4

Meningkatnya partisipasi
aktif perempuan dalam
pembangunan

5

Meningkatnya
keberdayaan mayarakat
pedesaan

Indeks Desa
Membangun

Indeks

0,6770

0,7070

104,43

Sangat
Tinggi

6

Meningkatnya daya saing
angkatan kerja

Persentase
Penyerapan
Tenaga Kerja

Persentase

33,14

26,04

78,58

Tinggi

7

Meningkatnya pendanaan
pembangunan pemerintah

Pendapatan
Daerah

Miliar Rp

9.590

10.091

105,22

Sangat
Tinggi

8

Meningkatnya nilai ekspor
non migas dan batubara

Nilai Ekspor
Komoditas non
migas dan batu
bara

Miliar US$

1,57

4,35

277,07

Sangat
Tinggi

9

Meningkatnya kontribusi
sektor industri pengolahan
non migas dan batu bara

9,44

7,97

84,43

Tinggi

0,64

0,54

84,38

Tinggi

10

11

Kontribusi sektor
industri pengolahan Persentase
non migas dan batu
bara terhadap PDRB

Meningkatnya peran sektor 1. Kontribusi lapangan
Persentase
pertanian (dalam arti luas)
usaha sub sektor
pertanian tanaman
pangan dan
hortikultura terhadap
PDRB

Meningkatnya realisasi
investasi sektor non migas
dan non batu bara

2. Kontribusi lapangan
usaha sub sektor
peternakan
terhadap PDRB

Persentase

0,36

0,32

88,89

Tinggi

3. Kontribusi lapangan
usaha sub sektor
perkebunan
terhadap PDRB

Persentase

5,00

4,97

99,40

Sangat
Tinggi

4. Kontribusi lapangan
usaha sub sektor
perikanan terhadap
PDRB

Persentase

1,68

1,56

92,86

Sangat
Tinggi

5. Kontribusi lapangan
usaha sub sektor
kehutanan terhadap
PDRB

Persentase

1,06

1,04

98,11

Sangat
Tinggi

32,53

41,15

126,50

Sangat
Tinggi

Nilai realisasi
investasi sektor
non migas dan
batubara

Rp Triliun

iii

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

12

Meningkatnya usaha
ekonomi koperasi dan UKM

Kontribusi Koperasi
dan UKM terhadap
PDRB

13

14

15

16

17

REALISASI

12,92

15,13

117,11

Sangat
Tinggi

9,52

0,96

10,08

Sangat
Rendah

Persentase

14,93

16,34

109,44

Sangat
Tinggi

1. Jumlah penumpang
yang terlayani

Orang

4.500.000

4.677.228

103,94

Sangat
Tinggi

2. Jumlah barang
yang diangkut

Ton

307.000.000

323.233.820

105,29

Sangat
Tinggi

3. Jumlah kawasan
ekonomi yang
terhubungkan

Kawasan

4

4

100

Sangat
Tinggi

4. Cakupan akses
air minum layak

Persentase

66,53

70,78

106,39

Sangat
Tinggi

1.
Meningkatnya kontribusi
sektor pariwisata dan
ekonomi kreatif terhadap
ekonomi daerah
2.

Meningkatnya konektivitas
dan pelayanan
infrastruktur dasar yang
menunjang perekonomian
berbasis tata ruang /
kewilayahan

KRITERIA PENILAIAN

TARGET

Kontribusi sektor
pariwisata terhadap
PDRB
Kontribusi sektor
ekonomi kreatif
terhadap PDRB

SATUAN

Persentase

Persentase

% CAPAIAN

5. Luas lahan pertanian
yang beririgasi

Ha

14.028,5

14.078,5

100,36

Sangat
Tinggi

6. Luas Kawasan
Kumuh

Ha

1.237,82

1.190,14

104,01

Sangat
Tinggi

7. Luas Genangan
Banjir Perkotaan

Ha

420

406,3

103,37

Sangat
Tinggi

8. Skoring
Penyelenggaraan
Penataan Ruang

Persentase

75,94

75,38

99,26

Sangat
Tinggi

9. Rasio Elektrifikasi

Persentase

91,5

91,98

100,52

Sangat
Tinggi

Persentase
penurunan emisi
dari BAU

Persentase

Indeks Resiko
Bencana

Indeks

Menurunnya emisi Gas
Rumah Kaca

Meningkatnya
Ketangguhan Menghadapi
Bencana
Terwujudnya Birokrasi
yang memiliki pelayanan
publik berkualitas

1. Indeks Kepuasan
Masyarakat

2. Indeks Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
(SPBE)

18

Terwujudnya Birokrasi yang
efektif dan efisien

19

Terwujudnya Birokrasi yang
bersih dan Akuntabel

Nilai
Akuntabilitas
Kinerja

Tingkat Maturitas
Sistem Pengawasan
Intern Pemerintah
(SPIP) Pemda

27,75

41,96

151,21

Sangat
Tinggi

152,49

153,28

99,48

Sangat
Tinggi

82,30

83,64

101,63

Sangat
Tinggi

3,20

2,22

69,38

Sedang

Nilai

76,65

77,67

101,33

Sangat
Tinggi

Level

Level 3

Level 3

100

Sangat
Tinggi

Indeks

Indeks

RATA - RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

102,36 % (SANGAT TINGGI)
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BAB I
PENDAHULUAN

LATAR
BELAKANG
Untuk menjamin penyelenggaraan
pemerintahan yang demokratis,
transparan, akuntabel, efisien dan
efektif, penilaian dan pelaporan kinerja
pemerintah daerah menjadi bagian kunci
dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan yang baik. Untuk itu,
pelaksanaan otonomi daerah perlu
mendapatkan dorongan yang lebih
besar dari berbagai elemen masyarakat,
termasuk dalam pengembangan
akuntabilitas melalui penyusunan dan
pelaporan kinerja pemerintah daerah.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah merupakan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah dilakukan dengan
mendasarkan pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014, dimana
pelaporan capaian kinerja organisasi

secara transparan dan akuntabel
merupakan bentuk pertanggung
jawaban atas kinerja Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur.Mengacu
kepada Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah menjadi
acuan disusunnya Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2021, sebagai
pertanggungjawaban atas
pelaksanaan pencapaian kinerja
sebagaimana disepakati dalam
dokumen Perjanjian Kinerja Tahun
2021. Perjanjian kinerja dimaksud
telah mempertimbangkan
ketersediaan sumber daya dan dana
baik dari APBD maupun sumber dana
lainnya serta mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
tahun 2021 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2019-2023.
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MAKSUD
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah
satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah
daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis
instansi. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong
peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

TUJUAN
Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders
demi

perbaikan

kinerja

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Timur.

Identifikasi

keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja,
menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan
kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai
proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang
berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui
perbaikan pelayanan publik.
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Provinsi Kalimantan Timur terletak diantara 113°35’31”–
119°12’48” Bujur Timur dan 2°34’23” Lintang Utara – 2°44’17”
Lintang Selatan, memiliki luas wilayah 16.732.065 ha terdiri
dari daratan seluas 12.638.931 Ha (75,68%) dan perairan laut
seluas 3,3 jutaHa (2,59 %). Secara administratif terdiri dari
10 (sepuluh) Kabupaten/Kota.

251.439
Berau
Jiwa
Balikpapan

184.784
Bontang Jiwa
Kutai Timur

Mahakam Ulu

424.334
Jiwa

697.079
Jiwa

Kutai Kartanegara

734.485
Jiwa

35.010
Jiwa
Penajam Paser Utara

181.349
Jiwa

Samarinda

Paser

Kutai Barat

817.254
Jiwa

277.401
Jiwa

165.938
Jiwa

GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek Strategis
Provinsi Kalimantan Timur

Sumber : DKP3A Prov. Kaltim

Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke
tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk
alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kalimantan
Timur pada tahun 2019 sebesar 3.630.765 jiwa dan terus meningkat
menjadi 3.769.073 jiwa pada tahun 2020.

data dukung
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Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan
dan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, laju pertumbuhan
ekonomi, laju inflasi, dan angka kemiskinan.
Perekonomian Kalimantan Timur masih memiliki ketergantungan sumber
daya alam tak terbarui cukup tinggi, sehingga analisis pada PDRB baik
secara total (dengan migas+batubara) maupun partial tanpa adanya migas
maupun batubara (non migas dan non batubara) akan memberikan
gambaran lebih proporsional jika dihubungkan dengan analisis mikro
kesejahteraan masyarakat. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian
serta Lapangan Usaha Industri Pengolahan terutama pada sektor migas dan
batubara masih memegang kendali pada struktur PDRB Kalimantan Timur.

KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT

Fokus Kesejahteraan Sosial
Fokus kesejahteraan sosial masyarakat dalam analisis hasil pembangunan Provinsi
Kalimantan Timur dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: aspek
kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga seni budaya dan
olahraga. Namun, dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus
ultimate impact dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu melalui
analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun.
Dengan menggabungkan tiga komponen dasar (kesehatan, pendidikan, dan
ekonomi) menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu
daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah
disamping Indeks Pembangunan Gender dan Indek Desa Membangun.
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PDRB

(Juta Rupiah)
2018

Secara umum, nilai Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar
Harga
Berlaku
(ADHB)
Provinsi
Kalimantan Timur dari tahun 2016
hingga tahun 2020 menunjukkan tren
yang meningkat baik dari komposisi
dengan migas dan non migas.

2019

2020

0

250.000.000

Migas

500.000.000

Pada tahun 2020 karena dampak
Pandemi
COVID-19
yang
sangat
signifikan khususnya dalam hal ekspor,
maka terjadi penurunan nilai PDRB migas
hingga menjadi sebesar Rp 607,32 triliun
dan nilai PDRB non migas menjadi
sebesar Rp 506,05 triliun.

750.000.000

Non Migas

Laju Pertumbuhan Ekonomi
Pada tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi
Kalimantan Timur sebesar 2,67 persen dimana laju
pertumbuhan ekonomi non migas tercatat
sebesar 4,22 persen serta laju pertumbuhan
ekonomi non migas dan batubara sebesar 6
persen. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan
ekonomi Kalimantan Timur meningkat sebesar 4,77
persen, dimana laju pertumbuhan ekonomi non
migas melesat cukup tajam hingga 7,20 persen,
sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas
dan batubara sebesar 5,35 persen.
Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi
Kalimantan Timur mengalami penurunan menjadi
-2,85 persen. Hal ini disebabkan terjadi pandemi
COVID-19 yang berdampak pada penurunan
kinerja ekonomi sebagian besar lapangan usaha
sehingga laju pertumbuhan ekonomi migas
mengalami kontraksi sebesar 4,61 persen,
sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas
dan non batubara juga mengalami kontraksi
sebesar 2,39 persen.

(%)
8
6
4
2
0
-2
-4

2018

LPE

2019

LPE tanpa migas

2020

LPE tanpa migas
dan batu bara
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Inflasi
4

3

(%) 2

1

0

2018

2019

Indonesia

2020

Kaltim

Laju
inflasi
Provinsi
Kalimantan
Timur
cenderung menurun dari tahun ke tahun,
hingga mencapai 0,78 persen pada tahun
2020. Tentu saja selain karena pengendalian
inflasi yang cukup baik karena tahun 2019 pun
sudah mencapai 1,66 persen, kondisi ini juga
terpengaruh dari menurunnya daya beli
masyarakat pada tahun 2020 akibat Pandemi
COVID-19 termasuk didalamnya perubahan
cara pembelian barang kebutuhan pokok
masyarakat. Namun demikian penurunan inflasi
tertahan oleh kenaikan harga dari kelompok
sandang, kelompok bahan makanan, kelompok
pendidikan, rekreasi dan olahraga, kelompok
makanan jadi, kelompok kesehatan dan
kelompok perumahan.

Tingkat Kemiskinan

219,92

230,26

2018

2019

2020

Ribu Jiwa

218,90

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 mengalami
peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi 6,10 persen. Secara
absolut, jumlah penduduk miskin juga meningkat menjadi sebanyak 230,26 ribu jiwa
dibandingkan tahun 2019 yaitu sebanyak 219,92 ribu jiwa. Dimana garis kemiskinan di
Kalimantan Timur juga meningkat menjadi sebesar Rp 662.302 yang didominasi untuk
memenuhi kecukupan pangan/makanan. Peningkatan angka kemiskinan yang
merupakan fenomena nasional ini disebabkan adanya Pandemi COVID-19 yang
memberikan pengaruh negatif pada beberapa lapangan usaha. Beberapa kondisi
dilakukan dalam menghadapi pandemi ini seperti pengurangan pegawai, penurunan
omset, hingga pembatasan produksi. Adanya keterbatasanketerbatasan tersebut
secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kesejahteraan masyarat
sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin.
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ASPEK PELAYANAN UMUM
APM 2020

Pendidikan

Pendidikan merupakan investasi masa depan dalam rangka
menumbuhkan insan yang berkualitas dan memiliki daya
saing yang tangguh, oleh karenanya masyarakat berhak
mendapat akses terhadap pelayanan pendidikan lebih baik.
Guna mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah
yang telah menikmati pendidikan , maka Angka Partisipasi
Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka
Partisipasi Murni (APM) menjadi indikator dalam mengukur
keberhasilan Pemerintah dalam pemberian layanan dasar.

SD : 98, 44

SMP : 81,28

SMA : 69,00

Saat ini bidang Kesehatan merupakan salah satu bidang
yang
mempunyai
tugas
berat
khususnya
dalam
penanganan pandemi COVID-19. Untuk menanggulangi
dampak COVID-19, perlu adanya reformasi di bidang
kesehatan yang ditekankan pada pengendalian penyebaran
penyakit menular, pelayanan kesehatan dan surveilans,
dengan salah satu fokusnya adalah penyedian SMD Tenaga
Kesehatan.

SDM Nakes

Kesehatan

Terpenuhi

53 %

Belum Terpenuhi

Sosial

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah perlu
dilakukan penanganan dan pemberdayaan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penanganan dan
pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) dalam rangka kesejahteraan sosial dilaksanakan
secara simultan melalui Sistem Rehabilitasi Sosial,
Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan
Sosial yang bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan
(curative), pemulihan (rehabilitative) dan pengembangan
(promotive) bagi PMKS dan PSKS.

Pelayanan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa
berupaya
memberikan
pelayanan
prima
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
melalui
penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap
bidang pembangunan. Hasil dari berbagai program dan
kegiatan terkait pelayanan masyarakat, baik langsung
maupun tidak langsung, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan
Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang terus
meningkat dari tahun ke tahun. anan publik di Kalimantan
Timur sehingga terjadi fluktuasi pada angka Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM).

47 %

2.512 Orang
251.234 Orang

Jumlah PMKS
Tahun 2020

Jumlah PMKS yang
tertangani Tahun 2020

Indeks Kepuasan Masyarakat
100
75
50
25
0

2016

2017

2018

2019

2020

75

80.6

82.2

82.2

81.5
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ASPEK DAYA SAING DAERAH
Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah
sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitivness)
merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan
tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan
berkelanjutan. Pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran tentang kemampuan
ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia.

Nilai realisasi investasi dalam negeri tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun
sebelumnya dari Rp 22,67 triliun menjadi sebesar Rp 25,93 triliun. Sedangkan nilai realisasi investasi
asing mengalami penurunan menjadi 378,03 juta USD. Jika dilihat menurut trennya, nilai investasi
Kalimantan Timur sangat berfluktuasi. Berdasarkan rilis resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, total investasi di Kalimantan Timur pada tahun 2020
senilai Rp 31,38 triliun.

PMA
(Ribuan USD)
IINVESTASI

2018

2019

2020

587.501,60

863.099,40

378.027,20

PMDN
(Juta Rp)
IINVESTASI

2018

25.941.962,10

2019

22.674.053,10

2020

25.934.008,80

NILAI TUKAR PETANI

Daya saing ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat diantaranya pada Pengeluaran Konsumsi
Rumah Tangga Per Kapita yang mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar Rp. 1.617.670,- ,
menjadi Rp. 1.754.179,- di tahun 2020 dan Nilia Tukar Petani yang menggambarkan tingkat daya beli
petani di pedesaan mengalami peningkatan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

2020
111,65 %
2019
105,38 %
2018
96,14 %
8

Infrastrktur Pembangunan

Iklim Investasi

Status Jalan

Kemajuan pembangunan infrastruktur terkait sarana dan prasarana wilayah diukur dari
kemajuan pembangunan yang meliputi: pembangunan jalan, jembatan, transportasi darat
dan SDP, transportasi laut, transportasi udara, air baku dan air bersih, jaringan irigasi,
serta perumahan dan permukiman. Gambaran umum penyediaan infrastruktur
Kalimantan Timur belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Prasarana Jaringan Jalan
provinsi sepanjang 895,09 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2020 mencapai
624,48 km. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 408,38 km,
kondisi sedang mencapai 216,10 km, kondisi rusak ringan mencapai 101,48 km, dan kondisi
rusak berat mencapai 169,13 km. Sedangkan jaringan jalan nasional sepanjang 1.710,90
Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2020 mencapai 1.490,5 km. Berdasarkan kondisi
permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 251,16 Km, kondisi sedang 1.144,83 Km,
kondisi rusak ringan mencapai 249,72 Km, dan kondisi rusak berat mencapai 65,19
Km.Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada salah satu permasalahan yaitu rasio
panjang jalan terhadap luas wilayah mencapai 149,19 km/1.000 km2 (terdapat jalan
sepanjang 149,19 km di dalam wilayah seluas 1000 km2) masih di bawah rasio nasional,
yaitu 265,47 km/1.000 km2.

1.710,90 KM
895,09 KM
Nasional

Provinsi

Keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap daya tarik investor dalam
menanamkan modal usahanya di wilayah tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari
kondusifnya wilayah, baik itu segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur social budaya.
Hal ini dikarenakan adanya jaminan keamanan berinvestasi akan menentukan
keberlangsungan dan konsistensi gerak perekonomian suatu wilayah sehingga para investor
berani menanamkan modal dan pada akhirnya dapat mengembangkan perekonomian
wilayah. Salah satu analisis kinerja yang mempengaruhi iklim berinvestasi dapat dilihat pada
indikator angka kriminalitas yang menunjukkan kondisi keamanan dan jumlah demonstrasi
yang menunjukkan situasi demokrasi suatu wilayah.
Angka kriminalitas khususnya jumlah tindak pidana di Kalimantan Timur dalam dua tahun
terakhir cenderung menurun. Ini terlihat dari jumlah tindak pidana yang tercatat pada
Polda Kaltim, yang pada tahun 2018 terdapat 6.715 tindak pidana, yang turun menjadi 5.253
tindak pidana pada 2019, dan turun kembali pada 2020 menjadi 4.368 tindak pidana.
Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki
kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksnya mencapai 77,67 persen pada tahun
2019. Dengan capaian tersebut kinerja demokrasi Kalimantan Timur saat ini masih berada
pada kategori “sedang”. Meskipun begitu, angka indeks ini masih cukup fluktuatif di setiap
tahunnya sehingga pemerintah daerah harus mempertahankan prestasi demokrasi seperti
masa sekarang ini. Namun pada tahun 2020 posisi data sementara Indeks Demokrasi
Indonesia baru mencapai 50 persen.
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KINERJA EKSPOR DAN IMPOR
20.000
15.000
Ekspor

Impor

10.000
5.000
0

2018

2019

2020

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kaltim lebih kecil dibandingkan dengan
pertanian, kehutanan, dan perikanan. Persoalan ini disebabkan oleh masih belum
optimalnya daya saing produk dan masih terbatasnya pasar produk, karena kualitas,
kuantitas, dan kontinyuitas produk belum optimal dan belum luasnya jangkauan jaringan
perdagangan.
Kinerja perdagangan sangat dipengaruhi oleh nilai transaksi, kerjasama pemasaran,
pelaku usaha, dan nilai ekspor. Selama periode 2016-2020, neraca perdagangan Provinsi
Kalimantan Timur menunjukkan neraca positif karena nilai ekspor lebih besar dari nilai
impor. Sementara dilihat dari tren pertumbuhan mengalami surplus perdagangan.
Ekspor Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 19,79
persen dibanding tahun 2019 yaitu dari US$ 16,18 miliar menjadi US$ 12,98 miliar.
Penurunan ekspor tahun 2020 disebabkan oleh turunnya nilai ekspor barang migas
maupun non migas, hanya komoditas hasil industri yang mengalami kenaikan. Ekspor
barang migas tahun 2020 mencapai US$ 1,15 miliar turun sebesar 39,59 persen
dibanding tahun 2019. Sementara ekspor barang non migas mencapai US$ 11,83 miliar
turun sebesar 17,16 persen dibanding tahun 2019.
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Struktur Organisasi Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur
Gubernur
Wakil Gubernur
Sekretaris
Daerah
Staf Ahli
1. Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan
2. Bidang
Reformasi
Birokrasi dan Keuangan
Daerah
3. Bidang Sumber Daya
Alam,
Perekonomian
Daerah dan Kesra

Asisten
Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

Asisten
Perekonomian dan
Pembangunan

Asisten
Administrasi Umum

Unsur Staf

Unsur Staf

Unsur Staf

1. Biro Pemerintahan
dan Otonomi Daerah
2. Biro Kesejahteraan
Rakyat
3. Biro Hukum

Unsur Pelaksana
Urusan Pemerintahan
1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
3. Dinas Pemuda dan
Olahraga
4. Dinas Sosial
5. Dinas Kependudukan,
Pemberdayaan
Perenmpuan dan
Perlindungan Anak
6. Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
7. Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintah Desa
8. Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

Unsur Penunjang
Urusan Pemerintahan
1. Sekretariat DPRD
2. Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
3. Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
4. RSUD A.Wahab
Sjahranie
5. RSUD Dr. Kanujoso
Djatiwibowo
6. RSJD Atma Husada

1. Biro Perekonomian
2. Biro Pengadaan
Barang dan Jasa
3. Biro Administrasi
Pembangunan

Unsur Pelaksana
Urusan Pemerintahan

1. Dinas
Pangan,Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
2. Dinas Perhubungan
3. Dinas PTSP
4. Dinas ESDM
5. Dinas Kehutanan
6. Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan
7. Dinas Kelautan dan
Perikanan
8. Dinas Lingkungan
Hidup
9. Dinas Perkebunan
10. Dinas Perindagkop
dan UKM
11. Dinas Pariwisata
12. Dinas PUPR

1. Biro Organisasi
2. Biro Umum
3. Biro Administrasi
Pimpinan

Unsur Penunjang
Urusan Pemerintahan
1. Inspektorat
2. Badan Pendapatan
Daerah
3. Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah
4. Badan Kepegawaian
Daerah
5. Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Unsur Penunjang
Urusan Pemerintahan
1. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
2. Badan Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
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Peningkatan daya saing sumber daya manusia

Percepatan Transformasi ekonomi berbasis SDA tidak
terbarukan ke SDA terbarukan secara vertikal maupun
horizontal

Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas serta
pengembangan infrastruktur dasar pembangunan

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

ISU STRATEGIS
Pemerintahan yang profesional dan akuntabel

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pembangunan Ibukota Negara (IKN)

Reformasi Struktural menuju Tatanan Normal Baru Pasca
COVID-19
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Pegawai Negeri Sipil
Provinsi Kalimantan Timur
Dalam menunjang pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur serta untuk mencapai
target RPJMD tahun 2019 - 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
memiliki jumlah PNS aktid sebanyak 10.471 pegawai per Januari 2022

Eselon II

1
48

Eselon I

Eselon III

Eselon IV

246
725

4.758

Fungsional

4.729

Pelaksana
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BAB II
PERENCANAAN
KINERJA

VISI, MISI DAN TUJUAN
VISI

Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat
Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yaitu Elemen Berani,
Pemerintahan mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk
memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk
mensejahterakan masyarakat.
Elemen Berdaulat, Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan,
hukum dan pelayanan publik, Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian
dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar, Kalimantan Timur
mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam secara
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Kalimantan Timur mampu melahirkan
sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing.

MISI
Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia

1.

2.

dan

berdaya

saing,

terutama

perempuan,

pemuda

dan

penyandang

disabilitas
Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan
yang berkeadilan

3.

Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan

4.

Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

5.

Berdaulat

dalam

mewujudkan

birokrasi

pemerintahan

yang

bersih,

profesional dan berorientasi pelayanan publik
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TUJUAN DAN SASARAN
MISI 1

TUJUAN

NO

1

2

Mewujudkan SDM yang berdaya
saing, berkarakter dan berakhlak
mulia

Meningkatnya Kesejahteraan
Masyarakat

MISI 2
NO

3

Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang
berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda
dan penyandang disabilitas
INDIKATOR TUJUAN

Indeks Pembangunan Manusia
(IPM)

SASARAN

1

Meningkatnya pemerataan
taraf pendidikan
masyarakat

INDIKATOR SASARAN

1. Rata-rata lama sekolah
2. Harapan Lama Sekolah

2

Meningkatnya peran
pemuda dalam
pembangunan

3

Meningkatnya pemerataan
ketahanan kesehatan
masyarakat

Usia Harapan Hidup

4

Meningkatnya partisipasi
aktif perempuan dalam
pembangunan

Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)

1. Tingkat Kemiskinan

5

Meningkatnya keberdayaan
mayarakat pedesaan

Indeks Desa Membangun

2. Tingkat Pengangguran
Terbuka

6

Meningkatnya daya saing
angkatan kerja

Persentase Penyerapan Tenaga
Kerja

Persentase pemuda dalam
pembinaan kepemudaan

Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi
kerakyatan yang berkeadilan
TUJUAN

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas

INDIKATOR TUJUAN

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

7

Meningkatnya pendanaan
pembangunan pemerintah

Pendapatan Daerah

8

Meningkatnya nilai ekspor
non migas dan batubara

Nilai Ekspor Komoditas non migas
dan batu bara

9

Meningkatnya
kontribusi
sektor industri pengolahan
non migas dan batu bara

Kontribusi sektor industri pengolahan
non migas dan batu bara terhadap
PDRB

10

Meningkatnya peran sektor
pertanian (dalam arti luas)

1. Kontribusi lapangan usaha sub
sektor pertanian tanaman pangan
dan hortikultura terhadap PDRB

2. PDRB per kapita
3. LPE non migas dan batu bara
4. Nilai Tukar Petani

2. Kontribusi lapangan usaha sub
sektor peternakan terhadap PDRB
3. Kontribusi lapangan usaha sub
sektor perkebunan terhadap PDRB
4. Kontribusi lapangan usaha sub
sektor perikanan terhadap PDRB
5. Kontribusi lapangan usaha sub
sektor kehutanan terhadap PDRB
11

Meningkatnya realisasi
investasi sektor non migas dan
non batu bara

Nilai realisasi investasi sektor non
migas dan batubara

12

Meningkatnya usaha ekonomi
koperasi dan UKM

Kontribusi
Koperasi
terhadap PDRB

13

Meningkatnya
kontribusi
sektor
pariwisata
dan
ekonomi kreatif terhadap
ekonomi daerah

1. Kontribusi
sektor
terhadap PDRB

dan

UKM

pariwisata

2. ontribusi sektor ekonomi kreatif
terhadap PDRB
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MISI 3

Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan

TUJUAN

NO

INDIKATOR TUJUAN

Meningkatnya pemerataan pelayanan
infrastruktur dasar

4

Indeks Gini (indeks)

SASARAN

14 Meningkatnya konektivitas
dan pelayanan
infrastruktur dasar yang
menunjang perekonomian
berbasis tata ruang /
kewilayahan

INDIKATOR SASARAN

1. Jumlah penumpang yang terlayani
2. Jumlah barang yang diangkut

3. Jumlah kawasan
terhubungkan

ekonomi

yang

4. Cakupan akses air minum layak
5. Luas lahan pertanian yang beririgasi
6. Luas Kawasan Kumuh

7. Luas Genangan Banjir Perkotaan
8. Skoring Penyelenggaraan Penataan
Ruang
9. Rasio Elektrifikasi

MISI 4

TUJUAN

NO

5

Meningkatkan Kualitas Lingkungan
Hidup

MISI 5
NO

6

Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
INDIKATOR TUJUAN

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (indeks)

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

15 Menurunnya emisi Gas Rumah
Kaca

Persentase penurunan emisi
dari BAU

16

Indeks Resiko Bencana

Meningkatnya
Ketangguhan
Menghadapi Bencana

Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih,
profesional dan berorientasi pelayanan publik
TUJUAN

Mewujudkan birokrasi pemerintahan
yang
bersih,
profesional
dan
berorientasi pelayanan publik

INDIKATOR TUJUAN

Indeks Reformasi Birokrasi
(indeks)

SASARAN

17

Terwujudnya Birokrasi yang
memiliki pelayanan publik
berkualitas

INDIKATOR SASARAN

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Indeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE)

18

Terwujudnya Birokrasi yang
efektif dan efisien

Nilai
Akuntabilitas
Kinerja

19

Terwujudnya Birokrasi yang
bersih dan Akuntabel

Tingkat
Maturitas
Sistem Pengawasan
Intern
Pemerintah
(SPIP) Pemda
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PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 disusun dengan
mengacu kepada P-RPJMD 2019 - 2023, namun untuk RKPD nya sendiri masih dalam
proses revisi, sehingga jika Perjanjian Kinerja dan LKjIP disandingkan dengan RKPD, maka
terdapat ketidakselarasan pada beberapa Sasaran, Indikator Kinerja maupun Target
Kinerjanya. Hal ini Kami sampaikan dengan harapkan dapat menjadi point penjelasan bagi
tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
saat melakukan evaluasi SAKIP, maupun bagi tim Reviu LKjIP dari Inspektorat Provinsi
Kalimantan Timur. Adapun isi dari Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1
Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat
INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

1..Rata-rata lama sekolah

Tahun

9,91

2. Harapan Lama Sekolah

Tahun

13,91

SASARAN STRATEGIS 2
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan
INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

Persentase pemuda dalam
pembinaan kepemudaan

Persentase

0,22

SASARAN STRATEGIS 3
Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat
INDIKATOR KINERJA

Usia Harapan Hidup

SATUAN

TARGET

Tahun

74,45

SASARAN STRATEGIS 4
Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan
INDIKATOR KINERJA

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

SATUAN

TARGET

Indeks

65,63

SASARAN STRATEGIS 5
Meningkatnya keberdayaan mayarakat pedesaan
INDIKATOR
KINERJA
Meningkatnya daya saing
6

tenaga kerja

Indeks Desa Membangun

SATUAN

TARGET

Indeks

0,6770

Persentase Penempatan Tenaga
Kerja

SASARAN STRATEGIS 6
Meningkatnya daya saing angkatan kerja
INDIKATOR KINERJA

Persentase Penyerapan Tenaga Kerja

SATUAN

TARGET

Persentase

33,14
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SASARAN STRATEGIS 7
Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah
INDIKATOR KINERJA

Pendapatan Daerah

SATUAN

TARGET

Miliar Rp

9.590

SASARAN STRATEGIS 8
Meningkatnya nilai ekspor non migas dan batubara
INDIKATOR KINERJA

Nilai Ekspor Komoditas non migas dan batu bara

SATUAN

TARGET

Miliar US$

1,57

SASARAN STRATEGIS 9
Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan non migas dan batu bara
INDIKATOR KINERJA

Kontribusi sektor industri pengolahan non
migas dan batu bara terhadap PDRB

SATUAN

TARGET

%

9,44

SASARAN STRATEGIS 10
Meningkatnya peran sektor pertanian (dalam arti luas)
INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

1.

Kontribusi lapangan usaha sub sektor
pertanian tanaman pangan dan
hortikultura terhadap PDRB

%

0,64

2.

Kontribusi lapangan usaha sub sektor
peternakan terhadap PDRB

%

0,36

3.

Kontribusi lapangan usaha sub sektor
perkebunan terhadap PDRB

%

5,00

4.

Kontribusi lapangan usaha sub sektor
perikanan terhadap PDRB

%

1,68

5.

Kontribusi lapangan usaha sub sektor
kehutanan terhadap PDRB

%

1,06

SASARAN STRATEGIS 11
Meningkatnya realisasi investasi sektor non migas dan non batu bara
INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

Nilai realisasi investasi sektor non
migas dan batubara

Rp. Triliun

32,53
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SASARAN STRATEGIS 12
Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM
INDIKATOR KINERJA

Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB

SATUAN

TARGET

%

12,92

SASARAN STRATEGIS 13
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah
INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

%

9,52

2. Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB

%

14,93

SASARAN STRATEGIS 14
Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang
perekonomian berbasis tata ruang / kewilayahan
INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

Orang

4.500.000

Ton

307.000.000

Kawasan

4

4. Cakupan akses air minum layak

%

66,53

5.

Luas lahan pertanian yang beririgasi

Ha

14.028,5

6.

Luas Kawasan Kumuh

Ha

1.237,82

7.

Luas Genangan Banjir Perkotaan

Ha

420

8.

Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang

%

75,94

9.

Rasio Elektrifikasi

%

91,5

1.

Jumlah penumpang yang terlayani

2.

Jumlah barang yang diangkut

3.

Jumlah kawasan ekonomi yang
terhubungkan

SASARAN STRATEGIS 15
Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca
INDIKATOR KINERJA

Persentase penurunan emisi dari BAU

SATUAN

TARGET

%

27,75
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SASARAN STRATEGIS 16
Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana
INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

Indeks Resiko Bencana

Indeks

152,49

SASARAN STRATEGIS 17
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

1.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks

82,30

2.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)

Indeks

3,20

SASARAN STRATEGIS 18
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien
INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Nilai

76,65

SASARAN STRATEGIS 19
Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel
INDIKATOR KINERJA

Tingkat Maturitas Sistem
Pengawasan Intern Pemerintah
(SPIP) Pemda

SATUAN

TARGET

Level

Level 3
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Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2021, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
memiliki
APBD
sebesar
Rp.
11.619.836.000.000,dengan
Program
Prioritas
Pembangunan sebagai berikut :

MISI 1

Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan
berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas

Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia
Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat
No

Program

Pagu
( Rupiah)

1.1

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

862.450.618.479

1.2

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

2.248.864.000

Sasaran 2 : Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan
No

Program

Pagu
( Rupiah)

2.1

PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

4.183.770.000

2.2

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING
KEPEMUDAAN

2.296.260.000

Sasaran 3 : Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat
No

Program

Pagu
( Rupiah)

3.1

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

143.802.015.387

3.2

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN

71.674.689.587

3.3

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN

878.157.000

Sasaran 4 : Meningkatnya Partisipasi Aktif Perempuan Dalam Pembangunan
No
4.1

Program
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pagu
( Rupiah)
949.325.201

Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
Sasaran 5 : Meningkatnya keberdayaan mayarakat pedesaan
No

Program

Pagu
( Rupiah)

5.1

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

817.040.000

5.2

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

1.694.249.500
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Sasaran 6 : Meningkatnya daya saing angkatan kerja
No

Program

Pagu
( Rupiah)

6.1

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA

5.763.630.843

6.1

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

2.378.629.500

MISI 2

Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang
berkeadilan

Tujuan 3 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
Sasaran 7 : Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah
No

Program

Pagu
( Rupiah)

7.1

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

21.936.689.000

7.1

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

10.043.125.000

Sasaran 8 : Meningkatnya nilai ekspor non migas dan batubara
No
8.1

Program
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Pagu
( Rupiah)
1.000.000.000

Sasaran 9 : Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan non migas dan batu bara
No
9.1

Program
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
INDUSTRI

Pagu
( Rupiah)
1.989.800.000

Sasaran 10 : Meningkatnya peran sektor pertanian (dalam arti luas)
No

Program

Pagu
( Rupiah)

10.1

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN
PRASARANA PERTANIAN

29.962.944.000

10.2

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA
PERTANIAN

49.114.719.500

10.3

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

11.904.109.725

10.4

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
BENCANA PERTANIAN

3.286.540.921

10.5

PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

1.259.300.000

10.6

PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAUPULAU KECIL

3.619.155.000

10.7

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

21.530.705.000

10.8

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

10.352.960.000

10.9

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL
PERIKANAN

1.404.100.000

10.10

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN

40.638.891.176

10.11

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

244.619.429.426
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Sasaran 11 : Meningkatnya realisasi investasi sektor non migas dan non batu bara
No
11.1
11.2

Program
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

Pagu
( Rupiah)
1.760.000.000
2.599.703.000

Sasaran 12 : Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM
No

Program

Pagu
( Rupiah)

12.1

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,
DAN USAHA MIKRO (UMKM)

500.000.000

12.2

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

500.000.000

Sasaran 13 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah
No
13.1

MISI 3

Program
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI
PARIWISATA

Pagu
( Rupiah)
5.023.161.284

Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan

Tujuan 4 : Meningkatnya pemerataan pelayanan infrastruktur dasar
Sasaran 14 : Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang
perekonomian berbasis tata ruang / kewilayahan
No

Program

Pagu
( Rupiah)

14.1

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

12.075.172.825

14.2

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

17.175.731.541

14.3

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

763.403.098.272

14.4

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

44.804.344.700

14.5

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

104.883.833.992

14.6

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

42.660.818.990

14.7

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
DRAINASE

24.050.916.494

14.8

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

7.338.570.000

14.9

PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN

1.928.329.000

14.10

PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

46.797.550.638
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MISI 4

Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Tujuan 5 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Sasaran 15 : Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca
No
15.1

Program
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pagu
( Rupiah)
4.831.940.000

Sasaran 16 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana
No
16.1

MISI 5

Program
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Pagu
( Rupiah)
3.001.788.010

Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional
dan berorientasi pelayanan publik

Tujuan 6: Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih,profesional dan berorientasi
pelayanan publik
Sasaran 17 : Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
No
17.1

Program
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Pagu
( Rupiah)
5.000.167.830

Sasaran 18 : Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien
No
18.1

Program
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI

Pagu
( Rupiah)
4.294.000.048

Sasaran 19 : Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel
No
19.1

Program
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Pagu
( Rupiah)
10.104.090.400
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BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA

CAPAIAN KINERJA
Rata-rata
lama
sekolah
dan bentuk transparansi capaian keberhasilan
Akuntabilitas
kinerja
merupakan
Harapan
Lama Sekolah
kinerja Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur kepada masyarakat selama satu
periode. Manfaat mengukur capaian kinerja antara lain untuk memberikan
gambaran kepada pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi
organisasi

dalam

rangka

ditetapkan

sebagaimana

mewujudkan
penetapan

tujuan

Indikator

dan

sasaran

Kinerja

Utama

yang

telah

Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor : 060/K.613/2019.
Pengukuran

kinerja dilakukan terhadap capaian 19 (sembilan belas) sasaran

strategis
Kalimantan
Timur
sesuai target Perubahan RPJMD 2019
Rata-rata
Lama Pemerintah
Sekolah didefinisikan
sebagai
jumlah
tahun yang digunakan oleh penduduk di Provinsi
- 2023 untuk tahun 2021 dengan membandingkan realisasi dan target kinerja.
Kalimantan Timur dalam menjalani pendidikan formal
dengan asumsi bahwa dalam kondisi normal rata-rata
lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.
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1

Meningkatnya99,29%
pemerataan taraf pendidikan masyarakat
99,28%

99,29 %

2

Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan
99,28%

59,09 %

3

Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat

4

Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan

99,86 %

5

Meningkatnya keberdayaan mayarakat pedesaan

99,86 %

6

Meningkatnya daya saing angkatan kerja

78,58 %

7

Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah

100,21 %

105,22 %

277 %

84,43%

92,73 %

126,50 %

117,11 %

59,76%

Meningkatnya nilai ekspor non migas dan batubara

8

Meningkatnya kontribusi sektor industri
pengolahan non migas dan batu bara

9

Meningkatnya peran sektor pertanian ( dalam arti luas ) 10

Meningkatnya realisasi investasi sektor non migas dan non batu bara

11

Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM 12

Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan
ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah

13

14

Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar
yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang /
kewilayahan

103,39 %

15

Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca

151,21 %

16

Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana

99,48 %

17

Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

85,50%

18

Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien

19

Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel

101,33 %

100 %
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Sasaran 1:
Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat
Rata-rata lama sekolah
(Tahun)

Rata-rata lama sekolah dan
Harapan Lama Sekolah

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah komponen
penting dalam Pembangunan Nasional dan salah satu upaya
yang perlu dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah
dengan meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Guna
mengukur kinerja pada bidang pendidikan, maka Rata-rata
Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah menjadi indikator
yang relevan untuk melihat keberhasilan dalam meningkatkan
taraf pendidikan masyarakat. Sumber data terkait capaian
indikator tersebut yaitu berdasarkan rilis data Badan Pusat
Satatistik Tahun 2021.

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun
yang digunakan oleh penduduk di Provinsi Kalimantan Timur
dalam menjalani pendidikan formal dengan asumsi bahwa
dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah
tidak akan turun.
Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya
sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh
anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan
Lama Sekolah menjadi gambaran kondisi pembangunan
sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan
dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang
diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.
Pada Tahun 2021 ditargetkan sudah tidak ada lagi
penduduk di Kalimantan Timur usia sekolah dengan ijazah
lulusan minimal SMP melainkan dengan minimal lulusan SMA.
Pemerintah Kalimantan Timur terus berusaha untuk
menaikkan capaian pada tingkat SMA yang merupakan
program Gubernur yakni penuntasan Wajar 9 Tahun
menjadi Wajar 12 Tahun.Untuk itu Pemerintah Provinsi
menyalurkan Rangkum
danapenelitianmu
BOSDA
bagi siswa SMA dan SMK di
dan sertakan dua atau tiga
Kesimpulan
temuan
utama
untuk
diketahui
pemirsa. Kamu juga
Kalimantan dapat
Timur
dengan oleh anggaran
dana sebesar
menambahkan deskripsi untuk masing-masing
temuan yang dapat
menjelaskan
hal yang akan
terjadi
163.121.008.627,00,pada
tahun
2021.
Serta dengan
selanjutnya. Bagian ini juga dapat menyertakan semua
implikasi
penelitian,
dan
ada
atau
tidaknya
tindakan
adanya program peningkatan SDM melalui beasiswa atau
atau rekomendasi untuk penelitian mendatang.
“Beasiswa Kaltim” yang disusun berdasarkan 5 (lima) pilar
pembangunan pendidikan nasional yakni :
Kepustakaan terkait Penelitian sering kali dibangun atas sesuatu yang sudah ada.
Sertakan referensi utama yang kamu gunakan saat melakukan penelitian.

1. Ketersediaan sarana pendidikan.
2. Kemampuan murid/orang tua mendapatkan akses terhadap
sarana pendidikan nasional.
3. Mutu pelayanan sarana pendidikan.
Banggalah
dengan
hasil kerjamu! Tambahkan nama orangPenulis
4. Kesetaraan
dalam
pendidikan.
orang yang terlibat dalam penelitian ini. Jangan lupa untuk
5. Keterjaminan
4 pilar
dapat
berjalan
dengan baik
menyertakan
gelarsebelumnya
dan gelar kehormatan.
Kami
juga bangga
dengan hal ini.

27

9,50

2020

99,29 %

10,17

9,91

Target

9,77

2021

8,54

9,84

Realisasi

Standar Nasional

Target Akhir RPJMD 2023

Persentase Capaian

Harapan Lama Sekolah
(Tahun)

14,13

14,13

2020

13,72

99,28 %

13,91

2021

13,08

13,81

Capaian rata-rata lama sekolah tahun 2021
adalah 9,84 tahun atau dengan persentase
capaian 99,29 % dari target yaitu 9,91 tahun.
Namun demikian, capaian ini melebihi standar
nasional 8,54 tahun, maupun capaian tahun
2020 9,77 tahun.
Kemudian capaian harapan lama sekolah tahun
2021 adalah 13,81 tahun atau dengan
persentase 99,28%. Walaupun capaian ini masih
dibawah taget tahun 2021 yaitu 13,91 tahun
maupun target akhir RPJMD yaitu 14,13 tahun,
namun masih diatas standar nasional untuk
harapan lama sekolah yaitu 13,08 tahun.
Melihat capaian dari dua indikator tersebut,
menjadi gambaran bahwa
upaya untuk
meningkatkan taraf pendidikan masyarakat di
Kalimantan Timur berjalan dengan baik dan
terus mengalami kemajuan.

24
PROGRAM PRIORITAS

Permasalahan :
Belum optimalnya pemenuhan fasilitas dan
sarana prasarana pendidikan
Belum optimalnya pemenuhan kapasitas tenaga
pendidik dan kependidikan
Faktor ekonomi masyarakat yang masih di
bawah garis kemiskinan sehingga anak usia
sekolah harus ikut membantu orangtua bekerja
setiap harinya di jam sekolah, sehingga tidak
termotivasi untuk melanjutkan pendidikan
Jangkauan wilayah penduduk dan lokasi sekolah
yang berjauhan

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

SERAPAN

PAGU

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

864.699.482.479

87%
755.232.922.465

Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang
ada diantaranya dengan peningkatan akses dan
mutu Pendidikan dengan Meningkatan kualitas
layanan Pendidikan dan memberikan bantuan
biaya Pendidikan bagi masyarakat yang kurang
mampu dan berprestasi serta meningkatkan
sapras di sekolah dengan cara melakukan
pembangunan-pembangunan

serta

rehab

sekolah yang memang perlu untuk dibantu untuk
pernbaikan dan penambahan Gedung-gedung
sekolah.

Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
diantaranya :
Meningkatan
kualitas
layanan
pendidikan
vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja
Mendorong pengembangan SMA/SMK Negeri
Terpadu (Boarding School)
Meningkatan kualitas pendidik dan tenaga
kependidikan, serta kemampuan pembelajaran
berbasis IT
Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi
masyarakat tidak mampu
Peningkatan
sarpras
pendidikan
dalam
mendukung pembelajaran jarak jauh

Sasaran 2:
Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan

Persentase pemuda dalam
pembinaan kepemudaan

0,13
1,09

59,09 %

-

Mengembangkan kewirausahaan pemuda dan difabel
berbasis IT
Meningkatkan kualitas pembinaan pemuda berprestasi di
bidang olahraga

0,22

Target

Pemuda sebagai tonggak masa depan suatu bangsa memiliki
peran penting dalam keberhasilan pembangunan, dimana
melalui pola pembinaan yang tepat diharapkan dapat
meningkatkan prestasi pemuda di segala sektor yang mereka
minati. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki fokus
untuk meningkatkan daya saing generasi muda melaui arah
kebijakan :

Realisasi

Standar Nasional

Target Akhir RPJMD 2023

Persentase Capaian

Indikator Kinerja Persentase pemuda dalam pembinaan
kepemudaan merupakan indikator baru didalam peruabahan
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023,sehingga
belum ada baseline data untuk tahun 2020. Data capain
diperoleh dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi
Kalimantan Timur.
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Permasalahan
Berikut permasalahan-permasalahan yang dihadapi
dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2021 antara
lain :
Pelaksanaan kegiatan yang banyak mengalami
perubahan jadwal karena mengikuti kebijakan
pemerintah terkait pembatasan sosial bersakala
besar (PSBB) maupun pemberlakuan pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, guna
menekan penyebaran Covid-19.
Pelaksanaan kegiatan bersakala Nasional yang
dibatalkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia karena kondisi Pandemi Covid-19.
Ada beberapa solusi yang sudah diterapkan guna
mengatasi permasalahan diatas :
Melakukan inovasi terhadap pelaksanaan kegiatan
dari semula harus bertatap muka, dirubah menjadi
online atau secara daring.
Memaksimalkan media sosial dalam menyampaikan
data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan
baik ditingkat Kab/Kota maupun ditingkat Pusat.
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PROGRAM PRIORITAS

PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS

PAGU

DAYA SAING KEPEMUDAAN

SERAPAN

Capain persentase pemuda dalam pembinaan
kepemudaan belum sesuai ekspektasi yaitu 0,13 %
dari target 0,22% atau dengan persentase 59,09 %
,hal ini diantaranya karena indikator ini merupakan
indikator baru yang baru diubah dari indikator
sebelumnya indeks pembangunan pemuda. Namun
demikian optimisme kedepan indikator kinerja ini akan
tercapai ditahun berikutnya dikarenakan faktor
berikut :
Sudah adanya peraturan - peraturan yang
mendukung pelaksanaan kegiatan yang tentunya
akan memberikan dampak positif terhadap
pengembangan kepemudaan dan peningkatan
prestasi olahraga di Kalimantan Timur, diantaranya
sudah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
dan
telah
disusunnya
Ranperda
tentang
Kepemudaan di tahun 2021.
Telah optimalnya fungsi koordinasi antara instansi
(Provinsi dan Kab/Kota), stakeholder dan pemangku
kebijakan dalam pencapaian target kinerja.
Terbangunya sinergi dengan berbagai pihak, baik
pihak lembaga, swasta maupun akademis guna
memaksimalkan
peran
masing-masing
dalam
peningkatan
daya
saing
kepemudaan
dan
keolahragaan.
Adanya Sinkronisasi program maupun kegiatan baik
dari pusat, provinsi sampai ke Kabupaten/Kota, yang
diharapkan dapat menyelaraskan tujuan, sasaran
serta strategi pencapaian target kedepan dapat
lebih terarah dan sistematis.

6.480.030.000
88%

5.720.391.078

Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan berbasis
e-learning.
Memaksimalkan bantuan media elektronik seperti
PC/smartphone dan jaringan internet.
Sebagian pelaksanaan kegiatan tetap dilakukan
secara offline namun dengan menerapkan protokol
kesehatan yang ketat.
Upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan pada
tahun 2022 sebagai berikut :
Melakukan sosialisasi kegiatan dengan melakukan
promosi maupun publikasi dengan lebih optimal
serta bekerjasama dengan para operator media
lainnya sehingga masyarakat secara luas dapat
mengetahui dan turut berpartisipasi dalam
kegiatan yang diselenggarakan dan diharapkan
dapat
memberikan
dampak
positif
pada
masyarakat khususnya pemuda dan insan
olahragawan di Kalimantan Timur.
Mengoptimalkan
fungsi
koordinasi
keseluruh
Dispora Kab/Kota guna pencapaian target kinerja
yang sudah ditetapkan.
Membuka peluang dan ruang seluas - luasnya bagi
pemuda Kaltim untuk dapat berperan aktif, kreatif
dan inovatif dalam pembangunan kepemudaan dan
menjadi teladan yang baik dimasyarakat.
Meningkatkan peran akademis, praktisi, pengusaha,
tokoh pemuda, tokoh olahraga dan tokoh
masyarakat dalam memberikan saran dan masukan
guna pencapaian target kinerja dalam peningkatan
SDM
Pemuda
Kaltim
guna
menyongsong
pemindahan IKN di Kalimantan Timur.

Sasaran 3 :
Meningkatnya Pemerataan Ketahanan Kesehatan Masyarakat

Usia Harapan Hidup (Tahun)
Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang
berkualitas tidak akan lepas dari upaya peningkatan
kesehatan dan gizi masyarakat, yang dalam hal ini
keberhasilan capaiannya dapat diukur dengan
indikator Usia Harapan Hidup. Melalui Indikator ini
diharapkan akan memberikan gambaran hasil dari
upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam
meningkatkan akses dan mutu dari pelayanan
kesehatan, memperluas cakupan penerima layanan
BPJS kesehatan dan memenuhi ketersediaan tenaga
kesehatan di setiap Fasilitas Kesehatan.
Tingkat Usia Harapan Hidup di Kalimantan Timur terus
mengalami peningkatan yaitu sejak tahun 2010 dengan
angka 72,89 Tahun menjadi 74,61 Tahun pada 2021.

Usia Harapan Hidup Kalimantan Timur
Tahun 2017 - 2021
74,61

74,33
74,22
73,96
73,70

71,57

100,21%

74, 45

74,75
74,61

Target

Realisasi

Standar Nasional

Target Akhir RPJMD 2023

Persentase Capaian

Capaian Usia Harapan Hidup tahun 2021 yaitu 74,61
tahun, melampaui target tahunan yaitu 74,45 tahun
atau dengan persentase capaian 100,21%.
Capaian ini juga melampaui dari standar nasional yaitu
71,57 tahun.
Usia harapan hidup di Kabupaten / Kota se Kalimantan
Timur pada tahun 2021 sendiri berada pada kisaran
rata-rata 71 - 74 tahun sebagaimana pada tabel
berikut :

2017

2018

2019

2020

2021

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur untuk menigkatkan usia harapan
hidup yaitu melalui Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan diantaranya dengan :
Pemerataan Pelayanan Kesehatan baik medis
maupun non medis
Peningkatan

dan

pemerataan

pelayanan

kesehatan dasar maupun rujukan
Peningkatan

kualitas

pengelolaan

manajemen

lembaga kesehatan maupun fasilitasnya
Penguatan fasilitas

dan pelayanan kesehatan

penanganan wabah penyakit menular
peningkatan kesadaran masyarakat

mengenai

pola hidup sehat
Sumber data capaian berasal dari rilis BPS Kalimantan

Kabupaten / Kota

Umur Harapan Hidup (2021)

Paser

72,88

Kutai Barat

73,10

Kutai Kartanegara

72,64

Kutai Timur

73,46

Berau

72,32

Penajam Paser Utara

71,68

Mahkam Ulu

72,33

Balikpapan

74,76

Samarinda

74,54

Bontang

74,55

Timur.
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Faktor- Faktor pendukung keberhasilan capaian Kinerja :
Semakin meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan di Provinsi
Kalimantan Timur. Dengan jumlah Puskesmas 187 Pkm yang terakreditasi sudah
mencapai 182 PKM (97,33%). Untuk Rumah Sakit sebanyak 60 RS yang sudah
terakreditasi sebanyak 43 RS (71,66%).Secara keseluruhan Fasilitas kesehatan yang
sudah terakreditasi mencapai 91,09%. Hal ini memberikan dampak dalam
meningkatkan akses dan mutu pelayanan baik upaya kesehatan masyarakat
maupun upaya kesehatan perorangan.
Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan Penduduk kalimantan Timur yang sudah
mencapai 95,06% yang didalamnya sudah mencakup penduduk miskin dan tidak
mampu yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan.
Ketersediaan Tenaga Kesehatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/ Kota
dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dipenuhi
dengan Program Nusantara Sehat Kementerian Kesehatan RI.
Dukungan dari Lintas Program dan Lintas Sektor terkait dalam Program Kesehatan.

EFISIENSI
SUMBER
DAYA

100,21

15,25

% CAPAIAN KINERJA
% PENYERAPAN ANGGARAN

84,96

EFISIENSI

PROGRAM PRIORITAS
UPAYA

KESEHATAN

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN
PROGRAM
KESEHATAN
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PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT BIDANG

PAGU

PEMENUHAN

216.354.861.974
84%

SERAPAN

PROGRAM

183.805.825.339

Permasalahan :
Akses jalan / infrastruktur yang menuju tempat
pelayanan
kesehatan
kurang
memadai
khususnya pada daerah terdepan, terpencil dan
terisolir (3T).
Masih ada sebagian Alat kesehatan pada
puskesmas dan Rumah Sakit Pratama yang
belum terpenuhi sesuai standart ketersediaan/
belum memadai.
Kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat pada
masyarakat masih kurang
Pandemi Covid 19 menyebabkan perubahan di
berbagai aspek kehidupan, terutama sangat
berpengaruh signifikan pada aspek kesehatan
masyarakat. Sehingga pelaksanaan program
bidang kesehatan berfokus pada penanganan
Covid 19, serta penerapan protokol kesehatan
pada masyarakat.

Meningkatkan Promosi Kesehatan kepada
masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan
Edukasi

guna

meningkatkan

kesadaran

masyarakat untuk berperilaku hidup bersih
dan sehat, serta perpartisipasi aktif dalam
program

pembangunan

kesehatan

di

lingkungannya masih masing.
Pandemi Covid 19 menuntut untuk melakukan
perubahan, baik dalam hal cara berpikir, cara
berperilaku, dan cara bekerja. Peran Satgas
Penanggulangan Covid 19 yang didukung oleh
seluruh masyarakat menjadi modal utama
untuk menanggulangi dan menangani pandemi
covid 19, khususnya dalam menerapkan dan
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
menerapkan

protokol

kesehatan

sesuai

Tehnologi

Informasi

dalam

standar.
Penggunaan

penyelenggaraan

kegiatan

yang

bersifat

bimbingan teknis, pertemuan dan koordinasi
dengan aplikasi virtual meeting.

Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang
ada diantaranya :
Perlu upaya perencanaan, pelaksanaan kegiatan
lintas program yang lebih terintegrasi dan
bersinergi untuk meningkatkan capaian kinerja
Program

kesehatan. Serta lebih diupayakan

untuk mendapatkan dukungan lintas sektor
terkait.
Perlu

pengawasan

dan

monitoring

yang

terintegrasi baik dalam monitoring dan evaluasi
kegiatan maupun capaian progam.
Mendorong Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk
dapat memenuhi sarana dan prasarana serta
alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan di wilayah kerjanya.

Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
diantaranya :
Melakukan Perubahan Rencana Strategis
Dinas Kesehatan tahun 2019-2023 mengacu
kepada Perubahan RPJMD tahun 20192023 sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Program – Program yang dilaksanakan
adalah sebagai berikut :
·Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Perorangan
dan
Upaya
Kesehatan
Masyarakat.
·Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan
dan Makanan Manuman.
·Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Bidang Kesehatan
·Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Manusia Kesehatan
·Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi
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Sasaran 4 :
Meningkatnya Partisipasi Aktif Perempuan dalam Pembangunan

Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender terdiri tiga dimensi
yakni :
keterwakilan di parlemen dengan indikator
persentase anggota parlemen laki-laki dan
perempuan
pengambilan
keputusan
dengan
indikator
persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja
profesional dan teknisi
distribusi pendapatan dengan indikator persentase
upah buruh nonpertanian disesuaikan antara lakilaki dan perempuan.

IDG menitikberatkan pada partisipasi dengan cara
mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi
politik, pengambilan keputusan dan aksesibilitas
terhadap sumber daya ekonomi. Sumber data capaian
yaitu dari BPS Kalimantan Timur.

46%

24%

18%

Persentase Perempuan sebagai
Tenaga Profesional

Persentase Sumbangan
Pendapatan Perempuan

Persentase Keterlibatan
Perempuan di Parlemen

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur untuk menigkatkan partisipasi
aktif perempuan dalam pembangunan yaitu melalui
Optimalisasi Pengarusutamaan Gender dengan
arah kebijakan penguatan dan pengembanga
lembaga pemberdayaan perempuan.

65,54
65,70

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk
mengukur
keberhasilan
dalam
meningkatkan
partisipasi Perempuan di dalam pembangunan di
Provinsi Kalimantan Timur. Melalui IDG, akan
tergambar apakah perempuan dapat secara aktif
berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik.

2020

Pemberdayaan perempuan menjadi strategi penting
dalam meningkatkan peran perempuan dalam
meningkatkan potensi diri agar lebih mampu mandiri
dan berkarya. Hal ini didasarkan pada satu pemikiran
mengenai perlunya kemandirian bagi kaum perempuan,
supaya pembangunan dapat dirasakan oleh semua
pihak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya
mendorong Partisipasi Aktif Perempuan karena
Perempuan merupakan sumber daya manusia yang
sangat berharga sehingga diharapkan dapat ikut serta
mengambil peran yang strategis dalam pembangunan.

99,86 % 75,57

Faktor-faktor pendukung dalam pemberdayaan
perempuan diantaranya :
Banyaknya regulasi baik pusat dan daerah yang
memandatkan upaya pemberdayaan perempuan

65,63

sehingga urusan ini bersifat lintas program dan
multi sector, banyak pihak yang akan berkontribusi
terhadap mandatory regulasi tersebut.
Komitmen

Target

Realisasi

Standar Nasional

Target Akhir RPJMD 2023

Persentase Capaian

pemberdayaan

Pemerintah
perempuan,

dalam
pemuda

urusan
dan

disabilitasdituangkan dalam Misi satu gubernur
Kaltim.
Adanya kelembagaan PUG Kaltim dan daerah

Angka capaian kinerja IDG merupakan angka tahun 2020
karena BPS belum merilis angka tahun 2021.
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sebagai penggerak pelaksanaan PUG dan PPRG.

PAGU

PROGRAM PRIORITAS
PENGARUSUTAMAAN

GENDER

DAN

79%

SERAPAN

PROGRAM

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Permasalahan :
Kondisi Pandemi covid 19 terutama dalam
pembatasan massa menyulitkan proses sosialisasi
dan advokasi untuk peningkatan kapasitas
perempuan
Masih rendahnya partisipasi perempuan yang aktif
di partai politik dalam pelaksanaan kegiatan
PerencanaanPenganggaran Responsif Gender yang
di lakukan oleh Perangkat Daerah belum berkualitas,
hanya masih bersifat forto polio belum sepenuhnya
menjadi pedoman perangkat daerah untuk
melaksanakan pemberdayaan perempuan sesuai
urusan dan kewenangannya.
Belum semua pimpinan daerah optimal dalam
berkomitmen untuk melaksanakan Pengrusutamaan
Gender (PUG ) melalui Perencanaan Penganggran
Responsive Gender(PPRG) , PUG yaitu strategi
pembangunanyang meintegrasikan isu gender
dalam perencanaan pelaksanaan evaluasi dan
pemantauan pembangunan kedalam program
kegiatan dengan memperhatikan harapan, aspirasi
kebutuhan laki laki dan perempuan scara adil.
Belum optimalnya fungsi kelembagaan PUG di
provinsi dan Kabupaten kota sehingga belum
mendorong peningkatan partisipasi perempuan
dalam pelaksanaan kegiatan di berbagai bidang .
Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang ada
kerjasama

dengan

Kemudian dalam mendorong capaian IDG
Kalimantan Timur di tingkat Nasional, dimana
dalam 5 tahun terakhir berada pada urutan 27
dari 34 Provinsi, maka fokus perbaikan yaitu :

1

pemerhati perempuan kaltim baik secara formal
·Membangun

2

Kerjasama

dengan

seluruh

Perguruan TInggi se Kalimantan Timur guna
memberikan kajian akademis dalam penyusunan
program, kebijakan dan kegiatan
·Meningkatkan
dengan

Tim

Inspektorat)

kualitas
driver
dan

koordinasi

PUG

terutama

(bappeda,

perangkat

daerah

BPKAD,

Mendorong terpenuhinya
mandatori UU pemilu terkait
30 keterwakilan politIk
perempuan
%

organisasi

dan informal

748.506.351

Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
diantaranya :
·Melakukan kerjasama dengan Balitbangda
sesuai tugas dan kewenangan dalam
pelaksanaan Kajian untuk melaksanakan
Kajian
Pembangunan
Manusia
Kaltim
Berbasis Gender
·Melakukan Kerjasama dengan BPSDM Prov
Kaltim untuk penyelenggaraan internalisasi
PUG dan peningkatan kapasitas Aparatur
Sipil
Negara
dalam
penyusunan
perencanaan kegiatan berbasis pada
gender sebagai croos cutting issue, sesuai
mandat dari permandagri 67 tahun 2011
·Menerbitkan
berbagai
pedoman
pelaksanaan PPRG / bahan edukasi agar
lebih
aplikatif
sebagai
pedoman
pelaksanaan.

diantaranya :
·Membangun

949.325.201

3

Meningkatkan capaian indikator
sumbangan pendapatan
Perempuan Kalimantan Timur
Meningkatkan capaian tenaga
professional perempuan di
Eksekutif

dalam

percepatan pelaksanaan PUG.
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Sasaran 5 :
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

-

Indeks Desa Membangun

2020

0,6752

Amanat yang dituangkan pada Undang-Undang
desa terkait pembangunan di desa adalah perlunya
meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

desa

sekaligus meningkatkan kualitas hidup manusia.

104,43 %

Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan

0,6900

kebutuhan

dasar,

pembangunan

sarana

dan

prasarana di desa, pengembangan potensi sektor
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya

2021

alam dan lingkungan tak luput menjadi tujuan

0,7070

0,6770

yang

harus

diimplementasikan

pembangunan
Pemerintah
Target

Realisasi

desa.
Provinsi

berkomitmen

% Capaian

untuk

Terkait

hal

Kalimantan
fokus

dalam
tersebut,
Timur

meningkatkan

keberdayaan masyarakat di pedesaan.

Target Akhir RPJMD 2023

1

2

3

4

5

Desa
Mandiri

Desa
Maju

Desa
Berkembang

Desa
Tertinggal

Desa
Sangat
Tertinggal

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

87

312

387

54

1

Jumlah desa di Kalimantan Timur sebanyak 814 desa, dimana berdasarkan Indeks Desa Membangun
(IDM) tahun 2021 terdiri dari status mandiri 87 desa, maju 312 desa, berkembang 387 desa,
tertinggal 54 desa. Hanya tersisa satu desa berstatus sangat tertinggal, yakni Kampung
Gerunggung, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat. Sumber data capain berdasarkan rilis
Kementerian Desa,PDT dan Transmigrasi.
Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kaltim tahun 2021 menunjukan peningkatan jika dibandingkan
IDM 2020. Nilai IDM Kaltim mencapai 0,7070 atau level status berkembang menempatkan Provinsi
Kaltim menduduki peringkat 6 nasional rangking IDM tahun 2021 nasional. IDM Kaltim secara nasional
selalu menunjukan tren meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018 menempati peringkat 23,
peringkat 15 pada 2019, peringkat 9 pada 2020, dan peringkat 6 pada 2021.
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PAGU

PROGRAM PRIORITAS

2.511.289.500
92%

PROGRAM

ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN DESA

SERAPAN

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

2.303.192.289

Permasalahan yaitu sulitnya Aksesibitas menuju desa
(jalan, listrik, telekomunikasi dll) berdampak pada belum
meratanya
kualitas
pembangunan
di
wilayah
perdesaan.

Melibatkan berbagai sektor, pihak ataupun
Instansi diluar dari DPMPD sebagai team
work yang mampu membantu menaikan
status IDM.

Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang ada

Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
diantaranya :
Melakukan Sinergitas Program, kerjasama
dengan
DPMD/K
untuk
lokasi
Target IDM.
Bersinergi Program kegiatan antara OPD
(PU,Disnakertrans,
Dinkes,
Perikanan,
Perkebunan,
Pertanian,
Pariwisata,
Diskominfo) dalam upaya pencapaian target
RPJMD
melalui
peningkatan
IDM
berdasarkan rekomendasi yang telah
disusun sesuai score agar kebijakan yang
ditetapkan tepat sasaran.
Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan
Pengisian IDM kepada Pendamping Desa
(Aparatur Desa,PLD,PD)

diantaranya :
Berada dalam situasi seperti ini maka diperlukan
strategi bagaimana cara memanfaatkan dana yang
minimal tetapi mampu mendapatkan hasil atau
target

yang

dengan

maksimal.

jajaran

Dinas

Peningkatan
PMD

koordinasi

Kabupaten,

serta

mengoptimalkan kinerja tenaga pendamping desa
dan pendamping lokal desa merupakan strategi
yang ditempuh untuk meningkatkan status IDM.
Tetap memberikan dukungan kegiatan bagi Desa
yang belum naik status IDM nya dan tetap
menargetkan di tahun berikutnya, sehingga 3 Desa
yang belum naik status IDM nya kedepannya telah

91,71%

12,72 %

berhasil meningkat status IDM nya.

104,43 %

EFISIENSI
SUMBER
DAYA
% CAPAIAN KINERJA
% PENYERAPAN ANGGARAN

EFISIENSI
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Sasaran 6 :
Meningkatnya daya saing angkatan kerja
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja

Persentase Penyerapan
Tenaga Kerja (%)

Salah satu faktor pergerakan ekonomi yaitu melalui
belanja rumah tangga masyarakat, dimana hal ini
dapat didorong melalui perbaikan penghasilan melalui
penyerapan tenaga kerja pada berbagai bidang
pekerjaan. Strategi yang dilakukan pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur yaitu melalui upaya perluasan
kesempatan kerja, dengan arah kebijakan :
Peningkatan pengembangan kemitraan sertifikasi
keahlian tenaga kerja

-

4,80

2020

78,58 %

40,00

-

Peningkatan keahlian angkatan kerja
Indikator persentase penyerapan tenaga kerja
merupakan indikator baru yang menyesuaikan dengan
perubahan RPJMD dimana indikator sebelumnya yaitu
persentase penempatan tenaga kerja. Sumber data
capain berasal dari data yang diolah Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.
Persentase capain kinerja pada tahun 2021 yaitu
78,58 % dengan realisasi 26,04% dari target 33,14%,
namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020
yaitu 4,8 %, maka capaian di tahun 2021 dapat
dikatakan naik signifikan yang merupakan salah satu
imbas pemulihan ekonomi dari pandemi covid-19.
Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya
capaian indikator ini adalah ketidaksesuaian antara
tingkat kualitas tenaga kerja dan kebutuhan dunia
kerja, juga kurang diminatinya lowongan kerja yang
ditawarkan perusahaan kepada pencari kerja dan
belum optimalnya pelaporan lowongan kerja dan
penerimaan tenaga kerja oleh perusahaan.
Permasalahan :
Tingginya angka pengangguran pada tahun 2021
6,83% (BPS Agustus 2021)
Rendahnya Kompetensi Pencari Kerja (Jumlah
pencari kerja terdaftar 62,62 % berpendidikan
SLTA kebawah)
Kompetensi
Tenaga Kerja
yang tidak
memenuhi standar pasar kerja, terutama yang
tidak memiliki sertfikasi dan kompetensi;
Kurangnya tenaga instruktur pelatihan;
Kebutuhan Tenaga Kerja per sektor belum sesuai
dengan permintaan pasar kerja;
Perlunya tidak lanjut dari kegiatan pelatihan yaitu
dengan mengadakan sertifikat kompetensi;
Kurangnya minat pencaker terhadap lowongan
kerja yang tersedia;
Rendahnya kemauan pencari kerja untuk di
tempatkan di lokasi yang ditetapkan perusahaan.

33,14

Target

2021

26,04

Realisasi

Standar Nasional

Target Akhir RPJMD 2023

Persentase Capaian

PROGRAM PRIORITAS
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
PAGU
8.142.260.343
SERAPAN

86%

7.039.764.718

Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang ada
diantaranya :
Penyesuaian program pelatihan sesuai kebutuhan
pasar kerja;
Melaksanakan pelatihan sesuai permintaan pasar
kerja yang berkembang;
Meningkatkan kemampuan para tenaga/instruktur
kejenjang yang lebih tinggi;
Perluasan kapasitas data base website bursa kerja
online ( BKOL );
Meningkatkan kerjasama antara bursa kerja
pemerintah, bursa kerja swasta (LPTKS/PPTKSI) dan
bursa kerja khusus dengan dunia usaha.
Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
diantaranya dengan memperluas kesempatan kerja
dan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja
serta penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja
serta berupaya meningkatkan kompetensi ketrampilan
dan produktivitas tenaga kerja.
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Sasaran 7 :
Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Pemerintah

Pendapatan Daerah (Miliar Rp)
Sektor pendapatan daerah memegang peranan

Pendapatan Daerah Tahun 2021

yang sangat penting, karena melalui sektor ini

105,22 %

dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat
membiayai

kegiatan

pemerintah

dan

pembangunan daerah. Peningkatan Pendapatan

Rp10.091.132.219.000,10

Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu fokus
Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Rp9.590.400.000.000,-

Timur

agar

mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri,
sehingga

ketergantungan

Pemerintah

Rp10.132.975.825.542,60

Daerah

kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan
pada akhirnya diharapkan daerah dapat mandiri.
Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi

Rp12.136.620.129.155,-

Kalimantan Timur terdiri dari pendapatan melalui
Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain-lain, dimana
Jumlah Realisasi Pendapatan menjadi ukuran
keberhasilan

dalam

sasaran

meningkatnya

pendanaan untuk Pembangunan Daerah.

Realisasi

pendapatan

di

2021

yaitu

sebesar

Target 2021

Realisasi 2020

Realisasi 2021

Target Akhir RPJMD

Kebijakan pemerintah daerah

Rp10.091.132.219.000,10 melampaui target yang

Dalam upaya untuk mencapai target, Pemerintah

sebesar Rp9.590.400.000.000 atau surplus 5,22%.

Provinsi Kaltim mengeluarkan kebijakan relaksasi

Walaupun

jika

pajak berupa pemberian diskon pajak kendaraan

dibandingkan tahun 2020 sebesar - 0,42 %, namun

bermotor dan pembebasan sanksi administrasi. Hal

tidak signifikan.

ini

terdapat

sedikit

penurunan

berhasil

menjadi

stimulus

positif

untuk

meningkatkan penerimaan PKB dan BBNKB. Selain
Diketahui, secara umum sepanjang tahun 2021,

itu, pemerintah kabupaten/kota turut membantu

melalui

dalam menggaungkan kebijakan yang ada.

Badan

Pendapatan

Daerah

Provinsi

Kalimantan Timur mencatatkan capaian kinerja
yang baik. Hal ini terlihat dari penerimaan Pajak
Daerah

yang

keseluruhan

komponennya

mengalami surplus. Adapun faktor pendorong
keberhasilan tersebut sebagai berikut:

pertumbuhan

ekonomi

secara signifikan pada tahun 2021 yang berdampak
pada membaiknya daya beli masyarakat sehingga
turut berpengaruh pada realisasi penerimaan pajak
daerah. Membaiknya kinerja sektor utama ekonomi
Kaltim juga memberikan pengaruh yakni terhadap
meningkatnya harga dan produksi batubara dan
migas.

pendukung

selalu

layanan

berinovasi

kepada

lainnya

adalah

didalam

masyarakat

memberikan
wajib

pajak,

meningkatkan kualitas, dan melakukan digitalisasi
pelayanan kesamsatan. Inovasi yang diluncurkan
membuat

masyarakat

semakin

mudah

dalam

membayarkan pajak kendaraan karena semakin
dekat dan pilihan cara pembayarannya pun lebih
banyak. Salah satu inovasi yang diluncurkan pada
tahun 2021 adalah mobil Samsat Pelita (Pengurusan
Lima Tahun). Layanan berjalan ini dapat melayani
kepengurusan pajak kendaraan bermotor tahunan
hingga lima tahunan.
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keberhasilan

melalui peningkatan pelayanan. Pemerintah Provinsi
untuk

Meski masih dibayangi pandemi Covid-19, Kaltim
perbaikan

Faktor

Kaltim melalui Badan Pendapatan Daerah berupaya

Perbaikan kondisi ekonomi
mengalami

Peningkatan dan digitalisasi pelayanan

PAGU

PROGRAM PENDUKUNG

Permasalahan yang dihadapi yaitu :
Sejalan dengan perkembangan teknologi, Badan
Pendapatan Daerah Prov. Kaltim melakukan
digitalisasi pelayanan. Hal ini otomatis membutuhkan
kondisi jaringan yang stabil. Sayangnya di lapangan
masih terdapat beberapa masalah yang membuat
jaringan menjadi terganggu.
Kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM).
Sebab, peningkatan pelayanan yang dilakukan
Bapenda membutuhkan tambahan SDM yang
mumpuni agar seluruh aktivitas dapat berjalan
dengan baik.
Ketidaksesuaian para pemegang izin Wajib Pungut
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
dalam penyetoran dan pelaporan PBBKB sehingga
memungkinkan
hilangnya
sebagian
potensi
penerimaan PBBKB.
Proses penyaluran alokasi Dana Bagi Hasil (DBH)
beserta Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil
(KB DBH) memperhatikan kondisi penerimaan
negara,
jika
penerimaan
negara
tidak
memungkinkan, maka penyaluran akan disesuaikan
pada tahun berikutnya.
Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang ada
diantaranya :
Menyiapkan petugas IT khusus untuk memastikan
kestabilan jaringan. Adapun pemantauan dilakukan
mulai dari keamanan server, pemeliharaan server
dan peralatan pendukung lainnya, serta melakukan
komunikasi secara tanggap kepada penyedia jasa
jaringan apabila terdapat masalah.
Sementara untuk kurangnya sumber daya manusia,
Bapenda mengajukan penambahan tenaga kepada
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim dan
melakukan optimalisasi kinerja terhadap sumber
daya manusia yang telah tersedia.
Melakukan Audit terhadap para pemegang izin
Wajib

pungut

yang

ada

diwilayah

Provinsi

Kalimantan Timur.
Koordinasi dan rekonsiliasi secara intensif dengan
pemerintah pusat terkait kebijakan dan penyaluran
Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil.

18.094.685.372,43

56,58 %

48,64 %

PENDAPATAN DAERAH

EFISIENSI SUMBER
DAYA

PENGELOLAAN

SERAPAN

57%

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROGRAM

31.979.814.000

% CAPAIAN KINERJA

105,22 %

% PENYERAPAN
ANGGARAN

EFISIENSI

Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
diantaranya :
Melakukan kajian secara holistik untuk
seluruh potensi pendapatan daerah di
seluruh lingkup perangkat daerah.
Untuk memberikan kemudahan pembayaran
pajak kepada masyarakat/Wajib Pajak, maka
akan dilakukan pendekatan pelayanan
kepada masyarakat serta perluasan dan
pengembangan layanan.
Optimalisasi
penanganan
pemungutan
piutang pajak dan retribusi melalui
inventarisasi dan penagihan piutang pajak
dan retribusi daerah dengan melibatkan
Instansi Vertikal, Perangkat Daerah dan
Pemerintah Kabupaten/Kota;
Melakukan pengendalian dan Pengawasan
terhadap penjualan/distribusi BBM sektor
Industri oleh Tim yang terdiri dari
Inspektorat, BPKP Perwakilan Prov. Kaltim,
dan Kepolisian terhadap penerimaan dari
Wajib Pungut.
Penertiban ijin wajib pungut Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor.
Perubahan Nilai Perolehan Air Permukaan
(NPA) dengan rumusan perhitungan dari tim
terkait.
Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagai langkah Pengendalian dan
Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
Melakukan cleansing data base kendaraan
bermotor melalui registrasi dan identifikasi
kendaraan bermotor.
Pembaharuan
regulasi
melalui
revisi
kebijakan
terhadap
peraturan
untuk
menjamin kepastian hukum dalam upaya
optimalisasi Pendapatan Daerah.
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Sasaran 8 :
Meningkatnya nilai ekspor non migas dan batubara

1,89

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen
untuk mendorong pengolahan sumber daya alam
terbarukan yang tersedia di Kalimantan Timur,

Target 2021

Realisasi 2021

Nilai Ekspor Komoditas non migas
dan batu bara (Miliar US$)

dimana komoditi unggulannya seperti sawit, karet,

untuk mengimbangi dominasi sektor migas dan batu
bara dalam struktur PDRB.
Fokus

strategi

yang

diambil

yaitu

4,35

2,23

melalui

Realisasi 2020

1,57

pangan secara perlahan dalam tren yang positif

Target Akhir RPJMD

kayu, rumput laut, udang, ikan, kimia dasar dan

peningkatan daya saing komoditas non migas dan
batu bara di pasar internasional dengan arah

unggulan daerah
Pengembangan UKM berorientasi ekspor
Peningkatan efisiensi pelayanan, pengamanan
dan perlingungan ekspor
Sumber

data

capaian

berdasarkan

rilis

BPS

208,82 %

Penguatan dan pengembangan pasar produk

EFISIENSI SUMBER
DAYA

kebijakan :

68,25 %

% CAPAIAN KINERJA

277,07 %

% PENYERAPAN
ANGGARAN

EFISIENSI

Permasalahan

yang

dihadapi

yaitu

belum

Kalimantan Timur posisi Januari - November 2021,

optimalnya penyelenggaraan Misi Dagang Bagi

bahwa nilai ekspor non migas (non hasil tambang)

Produk Ekspor Unggulan dan Pembinaan Pelaku

Kalimantan Timur yaitu 4,35 M US$, dimana capaian

Usaha Ekspor.

ini melampaui target 1,57 M US$ atau dengan
persentase capaian 277,07 %. Capaian ini pun
melebihi realiasi tahun 2020 sebesar 2,23 M US$
dan kondisi akhir RPJMD sebesar 1,89 M US$.
Faktor yang mendorong keberhasilan capaian ini
yaitu adanya kenaikan signifikan pada ekspor non
migas hasil

industri, dimana pada tahun 2020

sebesar 1,84 M US$ menjadi

4,35 M US$ , atau

tumbuh 135,20 %. Hal ini tentunya menjadi sinyal
positif perbaikan ekonomi pasca pandemi covid-19.

Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang
ada diantaranya menggiatkan fasilitas akses pasar
luar negeri dan dalam negeri melalui misi dagang,
business matching, forum kerjasama perdagangan
dan business matching dengan buyer luar negeri,
serta melakukan Pembinaan dan pendampingan
eksportir dan calon eksportir dalam menumbuhkan
UKM eksportir di Kaltim melalui upaya sosialisasi
Kebijakan

Ekspor

dan

Impor,

pendampingan

langsung, fasilitasi permasalahan dan akses lainnya
yang diperlukan eksportir dan calon eksportir.

PROGRAM PRIORITAS
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
diantaranya melakukan analisa terhadap isu-isu
terbaru terkait perdagangan baik dalam negeri
maupun luar negeri sebagai upaya penyusunan

PAGU

kebijakan

1.000.000.000
SERAPAN
682.531.738

68%

yang

lebih

komprehensif,

serta

Mendorong ekspor produk kreatif dan jasa yang
terutama dihasilkan oleh UKM.
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Sasaran 9 :
Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan non migas dan
batu bara

Kontribusi sektor industri pengolahan non migas dan batu bara terhadap PDRB
Upaya

-

2020

untuk

menkonversi

ketergantungan

pada

sektor migas dan batubara dalam struktur PDRB

8,24

Provinsi Kalimantan Timur terutama ke sektor industri
pengolahan masih cukup berat untuk direalisasikan
dalam kurun waktu jangka menengah, namun hal

84,43 %

9,86

-

tersebut bukan tidak mungkin jika melihat tren
komposisi struktur PDRB dari tahun ke tahun maupun
melalui upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
untuk terus konsisten memberikan stimulus dan ruang

9,44

2021

yang sebesar-besarnya untuk pertumbuhan industri

7,97

non migas dan non batu bara. Strategi yang diambil
yaitu melalui pengembangan industri unggulan Provinsi
dengan arah kebijakannya :

Target

Realisasi

Standar Nasional

Target Akhir RPJMD 2023

Persentase Capaian

Pengembangan Industri Prioritas Provinsi
Pengembangan industri hulu agro, aneka dan
pangan
Pengembangan SDM guna menyongsog IKN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi

Permasalahan

Kalimantan Timur, Capaian tahun 2021 dapat

optimalnya pelaksanaan Program :

yang

dihadapi

yaitu

belum

terealisasi 7,97 % dari target 9,44%, dan capaian ini

Perencanaan dan Pembangunan Industri,

lebih rendah dari tahun 2020 yang sebesar 8,24 %.

Pengendalian Izin Usaha Industri

Faktor

Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

yang

menyebabkan

belum

tercapainya

target kinerja tahun 2021 yaitu belum optimalnya
kontribusi dari sektor industri pengolahan secara
umum.

Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang
ada diantaranya dengan melakukan koordinasi
dengan

para

stakeholder

terkait

kendala

pengembangan industri prioritas provinsi.
Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
diantaranya melakukan analisa terhadap isu-isu

PROGRAM PRIORITAS
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

terbaru

terkait

hambatan-hambatan

dalam

pengembangan industri prioritas sebagai upaya
penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif.

PAGU
1.989.800.000
SERAPAN

30%

587.368.100
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Sasaran 10 :
Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)
Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan
hortikultura terhadap PDRB (%)
Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan

Alternatif lainnya yaitu melalui upaya terobosan

baik pada lahan kering (ladang) maupun lahan basah

dengan memberikan subsidi output kepada petani

(sawah). Berdasarkan dukungan teknologi hingga

padi, agar mereka bersemangat dalam produksi

saat ini, agro-ekosistem sawah mendapat dukungan

dan berlomba-lomba untuk menerapkan teknologi

teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang.

untuk meningkatkan produktivitas lahan sawahnya.

Sehingga

produksi

berperan

dalam

padi

sawah

memenuhi

lebih

banyak

kebutuhan

pangan

meskipun produksi padi masih belum mencapai
swasembada untuk tingkat Provinsi, dan masih di
bawah target produksi yang ditetapkan.
Keberhasilan pembangunan pertanian salah satunya
dapat dilihat dari kesejahteraan petani melalui

Melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat
petani, maka diharapkan sub sektor pertanian,
tanaman

pangan

dan

hortikultura

mampu

berkontribusi secara maksimal dalam struktur
PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Berikut kinerja
capaian pada tahun 2021 :

NILAI TUKAR PETANI

indikator Nilai Tukar Pertanian (NTP) .

0,65 %

2020
111,65 %
2019
105,38 %
2018
96,14 %

Secara umum, faktor yang mempengaruhi produksi
pertanian adalah pengaruh iklim, motivasi petani

0,64 %

0,54 %

0,63 %

,kualitas lahan dan kualitas sumber daya manusia
dalam menerapkan teknologi pertanian yang
modern. Pengaruh dari Iklim karena pengairan kita

Target 2021

Realisasi 2020

adalah tadah hujan maka pertanian terutama hanya

Realisasi 2021

Target Akhir RPJMD

mungkin menanam padi dengan baik bilamana curah
hujan tersedia cukup. Motivasi petani naik dan turun
dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama harga
komuditi beras dan ketersediaan lapangan kerja
alternatif. Peranan pemerintah dalam pengelolaan
hanya terbatasi sebagai fasilitator dan dinamisator
dari stakeholder yang ada.
Upaya

peningkatan

konvensional

hanya

produksi
mungkin

padi

dilakukan

secara
dengan

melakukan perluasan lahan sawah dengan dukungan
mekanisasi pertanian, menyediakan dukungan irigasi
yang cukup, dan memperkuat kegiatan penyuluhan
pertanian.
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Berdasarkan data yang diolah Dinas Pangan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim,
persentase Capaian pada tahun 2021 yaitu
84,38 %, dimana faktor penyebabnya yaitu :
Teknologi pertanian belum dilakukan secara
modern
Daya Jual gabah menurun selama pandemic
sehingga

tidak

bisa

memenuhi

biaya

produksi/ha
Perbedaan cara perhitungan target dan
realisasi, yang sebelumnya penentuan target
menggunakan metode SP sedangkan mulai
tahun 2020 perhitungannya menggunakan
metode KSA untuk perhitungannya

Permasalahan :
Teknologi pertanian belum dilakukan secara modern
Harga sesuai Jual HET tetapi daya beli gabah
menurun selama pandemic.
Adanya perubahan iklim (La Nina) dan curah hujan
yang tinggi

Melakukan registrasi produk beras dalam
kemasan yang berlabel untuk memberikan
jaminan produk pada konsumen
Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
diantaranya :
Percepatan Tanam Baru
Perluasan Areal Tanam
Penerapan VUB (benih padi berumur
pendek/genjah)
Integrated Farming Berbasis jagung

Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang ada
diantaranya :
Melakukan pembinaan secara luas terkait upaya
untuk meningkatkan produksi pertanian
Membentuk Organisasi PERPADI di masing-masing
Kab/Kota

diharapkan

dapat

menjembatani

penyerapan gabah dan beras

Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)
Sektor peternakan memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun secara
regional di daerah, dimana sektor peternakan merupakan salah satu sub sektor yang menjadi motor
penggerak pembangunan khususnya di wilayah pedesaan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk meningkatkan PDRB melalui kontribusi
lapangan usaha sub sektor peternakan., dimana strategi yang dilakukan yaitu melalui peningkatan
produksi pangan asal ternak dengan arah kebijakan yaitu :
Peningkatan produksi bibit dan benih ternak serta penyediaan pangan ternak yang berkualitas
Pengembangan kawasan peternakan
Peningkatan status kesehatan hewan
Peningkatan jaminan mutu dan keamanan pangan asal ternak
Berdasarkan data dari BPS Kaltim, pada tahun

0,37

Target 2021

%

Realisasi 2021

88,89
0,36

%

%

0,32

Target Akhir
RPJMD
%

% Capaian

2021

kontribusi

lapangan

usaha

subsektor

peternakan terhadap ekonomi daerah terealisasi
0,32 % dari target 0,36% atau sebesar 88,89%,
dimana realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan
dengan realisasi tahun 2020 yang sebesar 0,36%.
Faktor yang mempengaruhi capaian ini yaitu
peningkatan produksi, produktivitas ternak dan
peningkatan populasi ternak.
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Permasalahan :
Belum optimalnya manajemen pemeliharaan ternak
di Kalimantan Timur yang menyebabkan produksi
dan produktivitas ternak belum optimal
Adanya Pandemi Virus covid 19 yang menyebabkan
adanya

aturan

pertemuan

yang

dalam

membatasi
jumlah

pertemuan-

besar

sehingga

menurunkan permintaan (demand) akan produk
ternak

sehingga

penyesuaian

perusahaan

produksi

(supply)

melakukan

produk

ternak

khususnya produk ungags
Biaya produksi untuk industry perunggasan cukup
tinggi karena penyediaan pakan masih didatangkan
dari luar daerah
Terbatasnya infrastruktur dan pengawasan lalu
lintas ternak hidup yang berpeluang menyebabkan
penyebaran penyakit
Harga jual ternak yang fluktuatif
Keterbatasan SDM petugas peternakan (dokter
hewan, sarjana peternakan, paramedic, inseminator)
baik di provinsi, kabupaten maupun di lapangan
mengakibatkan pembinaan kepada peternak tidak
bias optimal
Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang ada
diantaranya :
Peningkatan manajemen budidaya ternak dengan
melakukan pelatihan

dan

pembinaan

terhadap

kelompok ternak untuk menerapkan Good Farming
Practice (GFP) dalam beternak sehingga diharapkan
akan meningkatkan produksi dan produktivitas
ternak,

selain

itu

support

pemerintah

Memperkuat
sistem
manajemen
usaha/bisnis pada peternakan dengan
mendorong kelompok peternak untuk ber
koorporasi dengan sistem manajemen
professional
Rekruitmen SDM petugas peternakan baik di
provinsi, kabupaten maupun lapangan
Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
diantaranya :
Meningkatkan produksi dan produktivitas
ternak melalui :
1. Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB);
2. Pemenuhan hijauan pakan ternak dan pakan
konsentrat;
3. Penanggulangan
dan
pemberantasan
penyakit hewan
4. Menerapkan GFP dalam budidaya ternak
Penguatan
kelembagaan
peternak
peternakan untuk mendorong tumbuhnya
usaha
peternakan
yang
dapat
meningkatkan perekonomian rakyat.
Peningkatan
peran
swasta
dalam
pengembangan usaha peternakan melalui
pemanfaatan dana Corporate Social
Responsibility (CSR)
Melakukan identifikasi komoditas potensial
ternak (sarang burung walet) untuk
meningkatkan Kontribusi lapangan usaha
sub sektor peternakan terhadap PDRB
sesuai
dengan
Kepmentan
Nomor
104/KPTS/HK.140/M/2/202
tentang
Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.

dalam

pemberian paket bantuan yang diberikan baik oleh
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Kaltim maupun peran swasta berupa bibit, pakan
maupun sarana dan prasaran budidaya ternak
masih diperlukan.
Melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna
menjaga kestabilan harga produk peternakan
Melakukan

koordinasi

dengan

kab/kota

dalam

meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak dan
Kesehatan hewan.
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Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)
Sektor perkebunan memiliki peran penting dalam mensukseskan pelaksanaan strategi transformasi
ekonomi di Kalimantan Timur. Melalui transformasi ekonomi, diharapkan pembangunan ekonomi Kaltim
akan berbasiskan pengelolaan sumber daya alam terbarukan dengan menitik beratkan pada upaya
peningkatan nilai tambah melalui pengembangan industri hilir. Dalam mendukung strategi diatas,
perkebunan memainkan peran yang sangat penting, mengingat perkebunan terutama kelapa sawit
dan komoditas lainnya menjadi komoditas unggulan penting dalam menyediakan bahan baku untuk
industri oleochemical sebagai strategi hilirisasi industri yang akan di kembangkan, selain itu perkebunan
memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan energi baru
terbarukan, serta menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca.

Kontribusi Sub Sektor
Perkebunan terhadap
PDRB (%)

5,40

Pemerintah

Kalimantan

Timur

berupaya

meningkatkan kontribusi lapangan usaha sub sektor
perkebunan

terhadap

PDRB

melalui

strategi

peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas dari

4,94

2020

Provinsi

sub sektor perkebunan secara berkelanjutan.
Sumber data BPS Kaltim dimana Capaian kinerja

99,40 %

5,30

kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan

8,34

terhadap PDRB pada tahun 2021 yaitu

99,40%

(realisasi 4,97 % dari target 5,0%). Hal ini dipengaruhi
oleh penurunan produksi komoditi perkebunan yakni

5,00

2021

dari 17,92 jt Ton menjadi 17,46 Juta Ton di tahun 2021

4,97

(berdasarkan angka sementara 2021) atau turun
331.041 Ton (- 1,86%) dari tahun 2020, terutama pada

Realisasi

Standar Nasional

komoditi sawit yakni dari 17,72 juta ton TBS menjadi

Target Akhir RPJMD 2023

Persentase Capaian

17,37 juta ton TBS atau turun 346.746 ton TBS (-1,94%)

Target

dari tahun 2020.
Penurunan produksi kelapa sawit disebabkan
masih adanya tanaman yang belum menghasilkan
(TBM) dari hasil perluasan baik yang dilakukan oleh
pekebun swadaya, swasta dan negara (rata-rata
4

tahun

baru

berproduksi),

tanaman

tua/

tanaman rusak (TT/TR) serta kenaikan harga
pupuk juga memicu rendahnya produktivitas
pada kebun-kebun swadaya. Namun Kontribusi
sub

sektor

perkebunan

terhadap

pertanian

dalam arti luas mengalami peningkatan dari 56,33
% di 2020 dan estimasikan menjadi 57% di 2021
atau meningkat 0,67%. Capaian tersebut dari
produksi komoditas perkebunan terutama kelapa
sawit, namun tidak termasuk kontribusi dari

Permasalahan :
Penurunan
produksi
komoditi
perkebunan,
terutama sawit
Adanya kenaikan harga pupuk yang mempengaruhi
biaya produksi
Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang ada
diantaranya :
Melakukan pembinaan secara luas terkait upaya
untuk meningkatkan produksi perkebunan
Melakukan koordinasi pihak - pihak terkait guna
memastikan ketersediaan pupuk bagi petani

pengolahan CPO.
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Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
diantaranya :
Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan
perkebunan
Pengembangan komoditas unggulan non sawit
Peningkatan kemitraan antara petani swadaya
dengan industri hilir
Meningkatkan nilai tambah dan menjaga
stabilitas harga ditingkat petani
Pengelolaan areal perkebunan yang bernilai
konservasi tinggi.

Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)
Sektor Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Timur memiliki potensi yang
sangat besar, baik dari sektor perikanan tangkap maupun budidaya.
Seperti kita ketahui Kalimantan Timur terdiri dari 10 (sepuluh)
Kabupaten dan Kota yang memiliki potensi pesisir laut, 7 kabupaten Kota
itu adalah Kabupaten Paser, Kabupaten Panajam Paser Utara,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur
dan Kabupaten Berau.
Luas areal penangkapan ikan di Provinsi Kalimantan Timur seluas
30.670.614.077 km2 dan jenis tangkapan yang dominan antara lain ikan
pelagis kecil yaitu ikan layang, ikan kembung, ikan selar, ikan tongkol, ikan
tembang. Sedangkan untuk Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya
antara lain Udang Windu, Rumput Laut, Ikan Nila, Ikan Patin,Ikan Kerapu.
Potensi besar sektor perikanan diyakini bisa menjadi alternatif penopang
perekonomian di Kalimantan Timur yang nantinya dapat dilihat pada
kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB .

Kontribusi lapangan usaha sub sektor
perikanan terhadap PDRB (%)

1,58

1,67

92,86 %

2021

Target

Realisasi

Target Akhir RPJMD 2023

2020

1,72

1,68

1,56

% Capaian

Sumber data capaian diolah dari BPS Kaltim dimana persentase
capaian kinerja yaitu 92,86% . Adapun faktor yang menyebabkan
kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan belum
berkontribusi maksimal terhadap PDRB Kalimantan Timur,
diantaranya :
Masih terbatasnya benih ikan unggulan dan spesifik yang
dihasilkan oleh hatchery di Kalimantan Timur;
Penangkapan ikan yang dilakukan masih bersifat tradisional dan
alat tangkap yang digunakan masih belum ramah terhadap
lingkungan;
Masih rendahnya pengembangan budidaya ikan endemik
berekonomis penting;
Luasnya wilayah perairan laut yang diawasi sehingga perlu
optimalisasi sinergi dan koordinasi pengawasan sumber daya
kelautan perikanan lintas sektor;
Sarana Pangkalan Pelabuhan Ikan (PPI) belum memadai,
sehingga kurang optimal dalam operasional pelayanannya
kepada masyarakat.
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Permasalahan :
Curah hujan yang tinggi dan cuaca yang extrem
berpengaruh pada pembudidayaan rumput laut
sehingga mengalami gagal panen;
Supply ketersediaan benih udang/ikan yang
dihasilkan oleh UPTD Balai Benih Udang/Ikan Dinas
Perikanan belum optimal;
Produksi benih udang windu yang dihasilkan oleh
Hatchery Skala Rumah Tanggal perlu ditingkatkan
lagi;
Akses pelaku usaha (nelayan)terhambat utntuk
pengurusan izin karena Pandemi Virus covid 19.
Peralihan penggunaan alat tangkap yang tidak
ramah lingkungan ke alat tangkap yang ramah
lingkungan sesuai dengan Permen KP No. 2 Tahun
2015
tentang
larangan
penggunaan
alat
penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat
tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan
negara Republik Indonesia akan berpengaruh
terhadap produksi hasil tangkapan nelayan.
Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang ada
diantaranya :
Penerapan teknologi oleh pembudidaya udang/ikan
tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
dalam meningkatkan hasil produksinya, Penerapan
pembenihan melalui Cara Pembenihkan Ikan yang
Baik (CPIB) sehingga diharapkan akan menghasilkan
benih

yang

berkualitas,

selain

itu

support

pemerintah dalam pemberian paket bantuan yang
diberikan baik oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kaltim maupun peran swasta berupa
benih, pakan maupun sarana budidaya masih
diperlukan.
Peningkatan kinerja yang lebih optimal terhadap
UPTD Balai Benih Sentral Air Payau dan Air Laut
Manggar di Balikpapan, UPTD Balai Benih Sentral
Air Tawar Sebulu di Kutai Kertanegara, BBU
Tanjung Tengah di Penajam Paser Utara dan BBIP
Talisayan

di

Pembenihan

Kabupaten
Rakyat

Berau

dalam

ikan/udang di Kalimantan Timur.
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serta

pemenuhan

Unit
benih

Pemerintah
Provinsi
Kalimantan
Timur
berkomitmen memperkuat sektor perikanan
dan kelautan melalui strategi Peningkatan
Produksi dan Produktivitas Komoditas Sub
Sektor Perikanan secara berkelanjutan melalui
arah kebijakan :
Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha
Bidang Perikanan
Peningkatan sarana prasarana pembenihan
dan produksi perikanan
Perlindungan dan pengelolaan kawasan
zona konservasi kelautan dan perikanan

Seiring dengan penggunaan alat tangkap
yang ramah lingkungan diharapkan stock ikan
di perairan laut/umum akan kembali
meningkat karena kondisi habitatnya yang
semakin membaik.
Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
diantaranya :
Perlunya peningkatan dan penguatan SDM
dan inovasi riset kelautan dan perikanan;
Memperbaiki komunikasi dengan nelayan,
penyederhanaan perizinan, pengembangan
pelabuhan
perikanan,
pengaturan
penangkapan ikan yang terukur dan
perlindungan/pemberdayaan nelayan untuk
peningatan pendapatan nelayan;
Perikanan budidaya perlu dioptimalkan dan
diperkuat melalui pengembangan kampungkampung budidaya untuk penyerapan
lapangan kerja dan penyediaan sumber
protein hewani untuk konsumsi masyarakat;
Perlunya koordinasi dengan instansi terkait
terkait pengelolaan wilayah laut, pesisir dan
pulau-pulau kecil serta penguatan terhadap
pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan;
Membangkitkan
industri
kelautan
dan
perikanan melalui pemenuhan kebutuhan
bahan baku industri, peningkatan kualitas
mutu produk dan nilai tambah untuk
prningkatan investasi dan ekspor hasil
perikanan.

Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)
Kawasan hutan di Kalimantan Timur yaitu seluas 8.360.308 Ha dimana terdapat
potensi ekonomi yang dapat dimaksimalkan dari Hutan Produksi Tetap (HP) yang
luasnya 3.036.467 Ha, kemudian Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 2.911.579
Ha dan 120.694 ha untuk Hutan Produksi Konversi (HPK) .
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya memaksimalkan potensi
ekonomi tersebut khususnya melalui produksi hasil hutan kayu dan Produksi Hasil
Hutan Bukan Kayu. Capaian kinerja ini dapat dilihat melalui kontribusi sub sektor
kehutanan terhadap PDRB Kalimantan Timur yang datanya telah diolah oleh
Dinas Kehutanan Prov. Kaltim.
Pada tahun 2021 capainya yaitu sebesar 1,04 % dari target sebesar 1,06%
(98,11%) dimana capaian ini turun jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya
yaitu

1,13 % dan target akhir RPJMD yaitu sebesar 1,08%.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya

Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu dan Hutan

meningkatkan

sub

Tanaman / Kemasyarakatan (realisasi Tahun

sektor kehutanan terhadap PDRB melalui strategi

2020 sebesar 3.481.827.97 m3 dan realisasi

dalam peningkatan produksi dan produktifitas hasil

Tahun 2021 sebesar 3.318.128,86 m3). Ada

hutan kayu dan non kayu secara berkelanjutan

penurunan walaupun tidak signifikan

dengan arah kebijakan yaitu melalui penguatan

Realisasi Produksi Hasil hutan Kayu dari ijin sah

informasi potensi kawasan hutan, pengelolaan dan

lainnya

pemanfaatan hasil hutan kayu maupun non kayu,

223.015,38

perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan serta

sebesar 258.790,57 m3). Produksi ini mengalami

pemberian

peningkatan walaupun tidak signifikan.

kontribusi

akses

lapangan

pengelolaan

usaha

hutan

kepada

(realisasi
m3

Tahun

dan

2020

realisasi

sebesar

tahun

2021

masyarakat di sekitar hutan.

Realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu

Adapun faktor pendukung capaian kinerja di tahun

mengalami peningkatan realisasi produksi, hal ini

2021 ini diantaranya :

disebabkan adanya penetapan regulasi Sistem

·Realisasi produksi hasil hutan kayu dari Hutan

Informasi PUHHBK (Penatausahaan Hasil Hutan

Alam (realisasi Tahun 2020 sebesar 872.191,63

Bukan Kayu) pada unit manajemen.

dan

realisasi

949.032,83 m3).

Realisasi 2020

Target Akhir
RPJMD

Tahun

2021

sebesar

Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan
terhadap PDRB (%)

1,13 %
1,08 %

1,06 %
1,04 %

Target 2021

98,11 %

% capaian

m3

Realisasi 2021
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Permasalahan :
Secara keseluruhan bahwa produksi kayu bisa
dikatakan stagnan, belum ada kenaikan atau
penurunan yang berarti.
Realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu masih
belum berpengaruh secara signifikan ke PDRB
sektor kehutanan.
Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang ada
diantaranya :
Meningkatkan

pembinaan

penatausahaan

hasil

dan

hutan

pengawasan
kepada

unit

manajemen untuk peningkatan realisasi produksi
hasil hutan kayu maupun bukan kayu.

Berkoordinasi
dengan
kementerian
berkenaan dengan pengembangan hasil
hutan kayu maupun bukan kayu dari UPTD
Lingkup Dinas Kehutanan.
Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
diantaranya :
Secara berkelanjutan melakukan pembinaan
dan pengawasan terkait penatausahaan
hasil hutan kepada unit manajemen.
Memeksimalkan peranan UPTD Lingkup Dinas
Kehutanan dalam pengembangan hasil hutan
kayu maupun bukan kayu dari.

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA

PERTANIAN
PROGRAM

PENYEDIAAN

DAN

PENGEMBANGAN

SARANA

PERTANIAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
PROGRAM

PENGENDALIAN

DAN PENANGGULANGAN BENCANA

PERTANIAN

PAGU

PROGRAM

417.692.854.748

SERAPAN

PROGRAM PRIORITAS

222.105.819.029,167

PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
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53%

Sasaran 11 :
Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batu Bara
Nilai Realisasi Investasi Sektor Non
Migas dan Non Batu Bara (Triliun Rp)

2019

25,14

2020

2021

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
capaian kinerja di tahun 2021 ini diantaranya :
Dukungan dari pengalokasian anggaran yang
tercukupi yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Kegiatan dalam mendukung peningkatan realisasi
investasi dilakukan dengan cara pembinaan,
pengawasan
dan
dievaluasi
terhadap
perusahaan-perusahaan yang telah terbit izinnya
serta dilaksanakan dengan kerjasama yang baik
antara Tim Internal DPMPTSP Prov. Kaltim,
Perusahaan dan Instansi yang terkait.
Melakukan pendataan dan pengolahan data
secata up to date dengan cara membangun
sistem informasi yang berbasis online dengan
melakukan kegiatan sosialisasi pengisian sistem
informasi LKPM Online per triwulan terhadap
perusahaanserta
melaksanakan
sosialisasi
pedoman

126,50%

32, 53

35,67
41,15

Target 2021

Realisasi 2021

Target Akhir RPJMD 2023

Realisasi 2020
Persentase Capaian

Strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur yaitu melalui upaya peningkatan
ekosistem investasi dan kegiatan berusaha non
migas dan non batu bara, dengan arah kebijakan :
Penyediaan fasilitas / insentif daerah pada
investasi industri non migas dan non batu bara
Peningkatan
kualitas
pelayanan
terpadu
pelaksanaan investasi berbasis elektronik
Pemantauan komitmen perizinan
Peningkatan pengawasan pelayanan perizinan
penananman modal
Data capain diolah oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim, dengan
persentase capaian 126,50%, dimanan realisasi 41,15
Triliun Rupiah dari target 32,53 Triliun Rupiah.

PROGRAM PRIORITAS
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

PAGU

22,31

Nilai Investasi Sektor Non Migas dan
Non Batu Bara Tahun 2019 - 2021
(Triliun Rupiah)

41,15

25,14

SERAPAN

Realisasi investasi merupakan salah satu indikator
bahwa suatu daerah memiliki daya saing ekonomi
yang baik serta kondusif dalam berusaha yang
menjadikan para investor memiliki keyakinan untuk
menanamkan modal. Struktur PDRB Kalimantan
Timur yang selama ini didominasi sektor migas dan
batu bara, perlahan mulai diupayakan untuk
diimbangi melalui sektor lainnya seperti pertanian,
pengolahan dan jasa. Salah satu sasaran
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk
mendorong peningkatan nilai investasi baik dari
PMDN maupun PMA pada sektor non migas dan non
batu bara yang mana potensinya sendiri masih
cukup besar dan belum digarap secara maksimal.

4.359.703.000

56%
2.423.901.537
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EFISIENSI
SUMBER
DAYA

126,50

70,90

% CAPAIAN KINERJA

55,60

% PENYERAPAN ANGGARAN

EFISIENSI

Permasalahan :
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang
Penanaman Modal, sudah berjalan untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai
Pergub Kalimantan Timur Nomor 30 tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, namun dalam pelaksanaannya belum
optimal terkait layanan yang diberikan karena
masih terbatasnya jumlah pegawai.
Status kepemilikan lahan yang akhir-akhir ini
mengemuka
dibeberapa
kasus
perijinan,
merupakan salah satu pertimbangan Investor
untuk, berinvestasi di Kalimantan Timur.

Melalui DPMPTSP Prov. Kaltim, telah
dibangun komunikasi dan koordinasi dengan
Badan Pertanahan Nasional Provinsi
maupun Kabupaten/Kota tentang Tata
Ruang dan Peruntukan Lahan.
Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
diantaranya :
Melakukan pengawasan secara berkala
terhadap isu-isu yang menjadi hambatan
investasi, sehingga isu-isu tadi dapat cepat

Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang

dikoordinasikan kepada pihak-pihak terkait

ada diantaranya :
Telah
dilakukan
proses
revisi
Standart
Operational Procedure (SOP) pada kegiatan
proses pendaftaran izin sampai dengan
penerbitan izin maupun non izin guna
mempercepat proses keluarnya izin.

guna dicari solusi penyelesaiannya.
Meningkatkan

Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dan
Koperasi merupakan salah satu langkah strategis dalam
meningkatkan dan memperkuat perekonomian masyarakat,
khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan
mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen
memperkuat UMKM dan Koperasi melalui strategi revitalisasi
pembinaan dan pengelolaan Koperasi dan UKM dengan arah
kebijakan yaitu Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi
dan UKM, Pengembangan platform pasar koperasi dan UKM
berbasis digital, Peningkatan kualitas produk koperasi dan
UKM, serta Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM.
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kepada

masyarakat, khususnya dalam ketepatan
dan

kecepatan

usaha.

Sasaran 12 :
Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM
Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)

pelayanan
waktu

penerbitan

izin

Data capaian diolah oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan UKM Prov. Kaltim, dimana capaian
persentase sumbangan PDRB sektor Koperasi dan
UKM pada tahun 2021 mencapai 15,13%, dengan
pencapaian terhadap target yang ditetapkan
12,92% atau dengan persentase capaian 117,11%.
KUKM selain berperan dalam pertumbuhan
ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, KUKM juga
berperan dalam distribusi hasil-hasil alam di
Provinsi Kalimantan Timur.
Walaupun kinerja tercapai, namun terdapat
Permasalahan yang harus dituntaskan terkait
upaya pengembangan Koperasi dan UKM, yaitu:
Belum optimalnya kinerja kelembagaan koperasi
dan UKM
Masih
minimnya
pelaku
UKM
dalam
mengaplikasikan IT
Penurunan aktifitas ekonomi UKM selama
pandemi covid-19
Minimnya permodalan UKM dalam menjalankan
usahanya
Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang
ada diantaranya :
Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua
stake holder baik di level provinsi maupun
kabupaten / kota tentang pembagian kewenangan
pembinaan koperasi dan UKM. Selain itu dilakukan
penyesuaian-penyesuaian program pembinaan bagi
UKM dan koperasi yang dikerjasamakan atau
dimitrakan dengan beberapa pihak antara lain
Perbankan, Retail Modern, dinas kabupaten / kota
dan SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi maupun
kabupaten / kota.
Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk
peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan
koperasi baik dari aspek kelembagaan, usaha,
produksi, pemasaran dan pembiayaannya. Selain itu
Klinik Bisnis juga menyelenggarakan classbusiness
yang diikuti oleh para pelaku UKM untuk
pemahaman UMKM dalam kemampuan yang lebih
teknis antara lain aspek kemasan, pembukuan
usaha, perijinan usaha, pemasaran, dll.
Memfasilitasi
dan
mendorong
UKM
untuk
meningkatkan kualitas produknya dan mengurus
perijinan usaha untuk mendukung daya saing
produk. Berbagai upaya dilakukan misalnya
memfasilitasi
UKM
ikut
pameran,
fasilitasi
pemasaran ke retail modern serta pengurusan ijin
usaha (IUMK, PIRT, Halal dll).

Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap
PDRB Kalimantan Timur (%)
-

15,04

117,11 %

2021
Target

2020

13,50

12,92

Realisasi

15,13

% Capaian

Target Akhir RPJMD 2023

Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data
koperasi tidak aktif dengan dinas kabupaten /
kota untuk menghindari adanya kesalahan
dalam upaya pembubaran koperasi tidak aktif.
Selain itu data keragaan koperasi dan data per
jenis koperasi yang dientry dalam Online Data
System (ODS) agar dilakukan updating secara
berkala oleh Tim Data Kabupaten / Kota.
Pembentukan Satgas Pengawasan Koperasi
yang bertugas untuk melakukan pengawasan
dan pembinaan terhadap koperasi ditinjau dari
aspek kelembagaan, usaha, permodalan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan
beberapa stake holder dalam mengoptimalkan
program kemitraan antara pengusaha besar
dengan UKM dan koperasi. Kemitraan yang
diberikan oleh perusahaan besar melalui pola
CSR atau kemitraan dalam melakukan usaha
seperti
koperasi
perkebunan
dengan
perusahaan kelapa sawit.
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Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
diantaranya :
Meningkatkan usaha pendampingan yang
dilakukan Klinik Bisnis Koperasi dan UKM yang
didukung

oleh

melakukan

para

pendamping

pendampingan

dan

untuk

Meningkatkan kapasitas SDM para pendamping
melalui
diklat
/
bimtek
pendamping,
mengikutsertakan
beberapa
pendamping
dalam
program
/
kegiatan
yang
diselenggarakan oleh instansi lain.

fasilitasi

pemasaran produk baik secara online maupun

PROGRAM PRIORITAS

offline.

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,

Dilakukan upaya pembinaan kepada koperasi

USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

aktif yang belum melakukan RAT dalam bentuk

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

pendampingan untuk segera melakukan RAT
dan mengurus Sertifikat Nomor Induk Koperasi
bukti

bersangkutan

bahwa

adalah

koperasi

koperasi

yang

yang
aktif

SERAPAN

melakukan RAT.

PAGU

sebagai

1.000.000.000

94%
935.116.750

117,11

23,60
93,51

EFISIENSI
SUMBER
DAYA

% CAPAIAN KINERJA
% PENYERAPAN ANGGARAN

EFISIENSI

Sasaran 13 :
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
terhadap Ekonomi Daerah
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)
Kondisi pariwisata di Kalimantan Timur secara umum
masih berfokus pada pemenuhan sarana infrastruktur
obyek wisata yang ada di 10 Kabupaten/ Kota,
sehingga masih banyak dibutuhkan dukungan
pendanaan untuk mewujudkannya.
Permasalahan pembangunan pada sektor pariwisata
meliputi
pengembangan
destinasi
pariwisata,
pengembangan
pemasaran
pariwisata,
pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata
serta pengembangan potensi ekonomi kreatif yang
bersumber dari seni budaya daerah. Namun yang
menjadi permasalahan pokok dalam pengembangan
kepariwisataan Kalimantan Timur adalah belum
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berkembangnya destinasi pariwisata, dalam arti
destinasi-destinasi yang ada saat ini mayoritas belum
layak/siap jual secara utuh. Hal ini disebabkan karena
belum maksimalnya konektifitas terutama akses ke
destinasi wisata yang terintegrasi secara baik dan
mudah dijangkau. Untuk mengatasi hal tersebut telah
dirumuskan crooscutting kinerja sesuai bidang
kewenangan
baik
antar
Pemerintah
Daerah,
Perangkat Daerah maupun swasta.
Strategi yang diambil Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur untuk memajukan sektor pariwisata yaitu melalui
pengembangan produk wisata Kalimantan Timur
dengan arah kebijakan :
Peningkatan layanan amesitas produk wisata
Kaltim
Peningkatan layanan pemasaran produk wisata
dan sub sektor ekonomi kreatif Kaltim
Peningkatan kompetensi SDM pemangku produk
wisata Kaltim.
Data capaian diolah oleh Dinas Pariwisata Prov. Kaltim,
dimana sesuai perubahan RPJMD ada kenaikan yang
signifikan
terhadap
target
kontribusi
sektor
pariwisata terhadap PDRB untuk tahun 2021, dari
yang semula 0,99 % menjadi 9,52 %.
Berdasarkan target terbaru, persentase capaian
kinerja yaitu 10,08% dengan realisasi sebesar 0,96 %,
lebih kecil dari capaian tahun lalu yang sebesar 1,06 %
maupun dari target akhir RPJMD yaitu 9,91 %.
Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak
tercapainya target kinerja diantaranya :
Pandemi Covid-19 yang belum usai menyebabkan
sektor pariwisata khususnya akomodasi, MICE dan
DTW terbatas aktifitasnya.
Sumber data untuk kontribusi sektor pariwisata
terhadap PDRB selama 4 tahun terakhir, hanya
berasal dari variabel penyediaan akomodasi dan
makan minum berdasarkan PDRB Kaltim menurut
lapangan usaha (berdasarkan harga berlaku) yang
diterbitkan oleh Badan Pusat statistik Provinsi
Kalimantan Timur. Ada beberapa sektor pariwisata
lain yang potensial meningkatkan kontribusi PDRB
melalui sektor pariwisata.
Pandemi Covid-19 menyebabkan sub sektor
pariwisata
dan
ekraf
turut
terdampak
diantaranya sektor perhotelan, jasa makan
minum(restoran/rumah
makan),
jasa
travel,
pengelola DTW, subsektor ekraf (Cofee shop,
Event Organizer, Wedding Organizer, Desain
Grafis, Musik (penyanyi café/hotel).

Kontribusi Sektor
Pariwisata terhadap PDRB
(%)

-

9,91

9,52
Target

2020

10,08 %

2021

1,06

4,20

0,96

Realisasi

Standar Nasional

Target Akhir RPJMD 2023

Persentase Capaian

Belum tersentuhnya beberapa subsektor industri
pariwisata dan ekraf yang ada di Kalimantan
Timur juga turut menjadi salah satu faktor yang
menghambat
kontribusi
PDRB
mengalami
peningkatan secara pesat.
Permasalahan :
Masih rendahnya fasilitas infrastruktur menuju
obyek wisata
Konektifitas antar destinasi yang masih belum
optimal
Belum banyak produk wisata yang siap jual
Belum maksimalnya strategi pemasaran
pariwisata
Belum maksimalnya pengelolaan industri dan
kelembagaan pariwisata
Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang
ada diantaranya :
Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum
usai maka sektor pariwisata berinovasi dan
berkreasi dengan menyesuaikan pengelolaan
urusan pariwisata dengan kebijakan new
normal / penerapan protokol kesehatan
seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah
pusat.
Meningkatkan profesional SDM di bidang
pariwisata melalui excellent service-nya turut
mendukung meningkatnya kontribusi PDRB
sektor
pariwisata.
Karena
pariwisata
merupakan sektor yang saling terkait dengan
banyak aspek, maka diperlukan dukungan
maksimal dari tiap aspek yang terkait.
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Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan

Peningkatan kompetensi SDM pemangku

diantaranya :

produk wisata Kaltim

Peningkatan Layanan Amenitas Produk

Fokus

pembangunan

pariwisata

lintas

Wisata Kaltim

sektor

Peningkatan Layanan Pemasaran Produk

Memperkuat sinergi dengan mitra kerja

wisata

pariwisata dan jejaring komunitas

Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif terhadap PDRB (%)

-

15,68

Target

-

2020

109,44 %

14,93

2021

Ekonomi kreatif secara perlahan menjadi tulang
punggung perekonomian. Potensinya kian membesar
karena sektor inilah yang terbukti bertahan dalam
menghadapi segala dinamika, termasuk kala pandemi
Covid-19 melanda dunia.

-

16,34

Realisasi

Standar Nasional

Target Akhir RPJMD 2023

Persentase Capaian

Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif terhadap PDRB
merupakan indikator baru dari perubahan RPJMD
Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 - 2023, dimana
belum memiliki baseline data tahun 2020, namun untuk
sumber data capaian tahun 2021 diolah oleh Dinas
Pariwisata Prov. Kaltim.
Capaian tahun 2021 yaitu sebesar 16,34% dari target
14,93 % atau dengan persentase capaian 109,44 %,
dan capaian ini telah melampaui targer akhir RPJMD
yang sebesar 15,68%.
Adapun faktor yang mempengaruhi tercapainya
kinerja ini diantaranya :
Koordinasi yang baik antar pelaku ekraf melalui
jejaring komunitas.
Pemanfaatan media sosial yang intens dalam
mempromosikan aktivitas ekraf.
Kemitraan dan inovasi bersama pelaku usaha ekraf
juga merupakan faktor pendukung peningkatan
kontribusi PDRB.

Berbeda dengan sektor lain yang sangat tergantung
pada eksploitasi sumber daya alam, kekuatan
ekonomi kreatif lebih bertumpu kepada keunggulan
sumber daya manusia yang berasal dari ide-ide
kreatif pemikiran manusia.Tiga subsektor ekraf yang
bertumbuh pesat dan memimpin dalam industri
kreatif adalah kuliner (67,66%), fashion (15,01%), dan
kriya (14,56%).
Dengan melihat potensi besar tersebut, Pemerintah
Provinsi
Kalimantan
Timur
berupaya
mengengembangkan ekonomi kreatif melalui arah
kebijakan Implementasi peta jalan pengembangan sub
sektor ekonomi kreatif dan melalui penguatan daya
saing produk sub sektor ekonomi kreatif.
Telah tersusun Peta jalan Pengembangan Sub
Sektor Ekraf Kaltm (TALANPEKDA).
Permasalahan :
Belum maksimalnya pengembangan ekosistem
Ekonomi Kreatif
Ekonomi Kreatif di Kalitim belum mampu
bersaing di level nasional / internasional.
Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang
ada yaitu dengan maksimaksimalkan usaha
pengembangan
ekosistem
Ekonomi
Kreatif
melakukan pendampingan / pelatihan kepada pelaku
ekonomi kreatif agar lebih berdaya saing dengan
menonjolkan ciri khas Kalimantan Timur dalam
sentuhan bidang ekonomi kreatif yang digeluti.
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Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
diantaranya :
aPeningkatan Layanan Pemasaran Produk
sub sektor ekraf Kaltim
Peningkatan kompetensi SDM pelaku ekraf

PAGU

Kaltim

Penguatan Daya Saing Produk Sub Sektor
Ekraf Kaltim
Fokus pembangunan ekonomi kreatif lintas
sektor
Memperkuat sinergi dengan mitra kerja
ekraf dan jejaring komunitas

PROGRAM PRIORITAS
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK

SERAPAN

DESTINASI PARIWISATA

5.023.161.284

79%
3.948.256.975

Sasaran 14 :
Meningkatnya Konektivitas dan Pelayanan Infrastruktur Dasar yang
Menunjang Perekonomian berbasis tata ruang / kewilayahan
Jumlah Penumpang yang terlayani (orang) dan Jumlah Barang yang diangkut
(ton)
Membangun konektivitas merupakan salah satu langkah yang diperlukan dalam menunjang tumbuhnya
perekonomian disuatu wilayah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan
berbagai upaya dalam mewujudkan hal tersebut diantaranya melalui peningkatan kualitas jalan,
pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, melakukan integrasi antar moda transportasi dan lain sebagainya.
Selain itu telah dilakukan juga upaya kolaboratif antar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur baik dengan
Kementerian Perhubungan, Pemerintah Kabupaten / Kota maupun dan stakeholder sehingga terwujud
kenyamanan dalam bertransportasi yang ditandai dengan peningkatan mobilitas orang, barang dan jasa
di Kalimantan Timur.
Strategi yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu melalui Peningkatan fungsi
pelayanan infrastuktur dasar perhubungan melalui arah kebijakan :
Peningkatan fungsi layanan dan keselamatan perhubungan

Standar Nasional

Persentase Capaian
Target Akhir RPJMD 2023

Target

Realisasi

Pembenahan manajemen transportasi, khususnya konektivitas antar moda transportasi
Jumlah Penumpang yang
terlayani (orang)
11.026.000

8.100.000

2020

3.570.750

103,94%

4.500.000

2021

4.677.228

-

Capaian kinerja Jumlah Penumpang yang terlayani
tahun 2021 yaitu 103,94 % dengan realisasi yaitu
4.677.22 orang dari target yaitu 4.500.00 orang.
Sedangkan untuk capaian Jumlah barang yang
diangkut capaiannya yaitu 105,29 % dengan realisasi
323.233.820 ton dari target 307.000.000,-. Data
bersumber dari Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
Pandemi Covid -19 memberikan pengaruh yang
signifikan teradap jumlah perjalanan masyarakat
maupun usaha sektor transportasi barang, sehingga
melalui revisi target di RPJMD, target kinerja
disesuaikan dengan kondisi yang memungkinkan di
lapangan.
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Jumlah Barang yang
diangkut (ton)

Faktor yang menjadi pendukung keberhasilan
capaian kinerja :
Adanya penambahan Sumber Daya Manusia,

344.850.000

sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih

2020 294.478.397

maksimal;
Pemanfaatan sarana dan prasarana serta
sumber dana secara optimal;
Sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan di

105,29%

370.000.00

-

bidang transportasi;
Penegakan hukum secara konsisten (taat
307.000.000

azas);

2021 323.233.820

Peningkatan, koordinasi antar/internal instansi;
Peningkatan mutu pelayanan.

Target

Permasalahan :

Realisasi

Standar Nasional

Target Akhir RPJMD 2023

Persentase Capaian

Kondisi jalan mantap Provinsi masih 72% dan

Belum

pemeliharaan jalan yang masih belum optimal

terminal Tipe B eksisting di Provinsi Kalimantan

sehingga pemenuhan ketersediaan fasilitas

Timur dan masih adanya Kab/Kota yang belum

keselamatan jalan pada ruas jalan Provinsi

memiliki Terminal Tipe B;

meliputi

Kurangnya

rambu

jalan,

marka

jalan,

pagar

kompetensi

Provinsidan

fokus

pengelolaan terminal;

keselamatan

jalan

pemenuhanfasilitas
diarahkan

kepada

Belum

ketersediaan

tenaga

pengaman jalan mengikuti kondisi jalan mantap

ASN

Teknis

optimalnya

yang

fasilitas

memiliki

khususnya

tentang

pengawasan

terhadap

ketersediaan lampu penerangan jalan yang

kendaraan yang over dimensi dan over/ooding

masih kurang di ruas jalan Provinsi;

(ODOL) di jalan.

Rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam

Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang

berlalu lintas khususnya angkutan barang dari

ada diantaranya :
·Meningkatkan

luar daerah Kalimantan'
Belum tersusunnya Dokumen Rencana Induk
Pelabuhan (RIP) Provinsi Kalimantan Timur dan
DLKP/DLKR

beberapa

pelabuhan

laut

pengumpan regional di Kalimantan Timur;
Belum

terciptanya

laut/udara/darat

pelaporan

secara

periodik

hukum

dan

kembali
inspeksi

kegiatan

penegakan

keselamatan

angkutan

umum dan angkutan barang secara rutin dan
berjenjang,
pelanggaran

guna
over

mengurangi
dimensi

dan

tingkat

overloading

dengan bekerjasama dengan pihak- pihak terkait

angkutan
dan

yang berkompeten;
·Peningkatan

kualitas

dan

kuantitas

berjenjang;

pembangunan sarana dan prasarana yang

Belum optimalnya moda transportasi yang

menunjang

terintegrasi;
Belum tersusunnya Review Rencana Induk
Perkeretaapian

ProvinsiKalimantan

Timur

kenyamanan

dan

keselamatan

pengguna sarana transportasi pada terminal,
pelabuhan, dermaga, dan bandar udara (WC
Umum yang terpisah antara pria dan wanita
maupun penyandang disabilitas, ruang tunggu

terkait IKN dan Rencana Induk Perkeretaapian

penumpang,

Kabupaten/Kota se-Kaltim;

tempatmenyusui serta tempat- tempat lain
yang
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optimalnya

memiliki

kantin,
unsur

tempat
penunjang

ibadah,
dalam

pelaksanaan pelayanan transportasi umum).

Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
diantaranya :
Upaya
dalam
mempertahankan
serta
mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima pada
sektor transportasi diperlukan komitmen untuk
melaksanakan transparansi dan akuntabilitas,
baik oleh pengambilan keputusan (top manager),
pimpinan unit pelaksana dan pelaksana
pelayanan publik, untuk selalu berupaya
memberikan pelayanan secara cepat, tepat,
murah, terbuka, dan mudah dilaksanakan serta
tidak diskriminatif;

Mengkaji kembali jumlah kebutuhan sarana
prasarana keselamatan jalan pada ruas jalan
provinsi dan lokasi rawan kecelakaan sesuai
dengan kebutuhan, guna mengurangi angka
kecelakaan IaIu lintas.

PROGRAM PRIORITAS

Jumlah Kawasan Ekonomi yang terhubungkan (Kawasan)
Pembangunan infrastruktur yang mendukung
peningkatan dan pemerataan aksesibilitas dan
konektivitas wilayah, baik yang menuju pusat
produksi dan pemasaran serta kawasan strategis
provinsi
merupakan
tuntutan
masyarakat
sekaligus termasuk dalam lima permasalahan
utama pembangunan Provinsi Kalimantan Timur
sebagaima tertuang dalam P-RPJMD Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
Fungsi jalan sebagai pembuka daerah terisolir dan
terpencil agar dapat bersama menikmati
pembangunan dan mengembangkan potensi
suatu wilayah sangatlah penting, khususnya bagi
wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang luas dan
masih banyak wilayah yang terisolir, terpencil
serta terluar (3T). mendukung kawasan

Jumlah kawasan ekonomi
yang terhubungkan (kawasan)
3

2020

2

100 %

2021
Target
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7

4

Realisasi

Target Akhir RPJMD 2023

4

% Capaian

100 %

pertumbuhan ekonomi dan pusat-pusat Produksi
juga menjadi pertimbangan untuk meningkatkan
pembangunan infrastruktur dasar ini.
Strategi Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur dalam
menghubungkan kawasan ekonomi yaitu melalui
penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan
IKN dengan arah kebijakan
pembangunan,
rekonstruksi dan pemeliharaan jalan.
Kinerja kawasan ekonomi yang terhubung di tahun
2021 yaitu sebanyak 4 kawasan dari target 4
kawasan dengan persentase capaian 100 %.
Realisasi ini lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2020
yaitu 2 kawasan dan masih dalam tren yang positif
untuk mencapai target akhir RPJMD yaitu sebanyak
7 kawasan. Data capaian bersumber dari Dinas PUPR
Prov. Kaltim

Diantar faktor yang mendukung capaian kinerja yaitu :
Kinerja Pelaksana Kegiatan/Pekerjaan berjalan sesuai
yang direncanakan
Kinerja Pihak Eksternal (lainnya) teralisasi dengan baik
tanpa kendala berarti
Permasalahan :
Alokasi Dana yang terbatas, sehingga pelaksanaan
pengadaan
tanah
yang
dibutuhkan
untuk
pembangunan jalan tidak dapat terlaksana sesuai
rencana & untuk pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi
jalan provinsi (eksisting) juga tidak dapat terlaksana
sesuai program yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dalam pelaksanaan pengadaan tanah, sebagian
pekerjaan dilakukan oleh pihak eksternal maka kinerja
dipengaruhi oleh kinerja dari pihak – pihak eksternal
tersebut.

Kinerja pelaksana kegiatan/pekerjaan (kontraktor)
yang sebagian masih kurang baik, seperti
kemampuan keuangan yang terbatas, peralatan
yang bukan milik sendiri (sewa), kemampuan
personil
juga
terbatas,
yang
berakibat
pelaksanaan pekerjaan menjadi terlambat.
Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang ada
diantaranya :
Menyampaikan permasalahan dan membahas
bersama TAPD mengenai kebutuhan alokasi dana
yang mendesak/prioritas untuk mencapai kinerja
yang telah ditargetkan.

Berupaya untuk menjalin komunikasi yang baik
dengan pihak eksternal sehingga dapat saling
memahami masalah dan target yang ingin
dicapai, agar dapat bekerja sama lebih baik
untuk melakukan langkah – langkah percepatan.
Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
diantaranya :
Terus berkoordinasi dengan TAPD untuk
menyampaikan alokasi dana yang dibutuhkan
untuk mencapai target kinerja yang telah
ditetapkan.
Pelaksanaan kegiatan/pekerjaan diprioritaskan
pada pekerjaan – pekerjaan yang mendukung
atau menjadi target kinerja.

Cakupan akses air minum layak (Persentase)

Arah kebijakan yang diambil yaitu :
Peningkatan sarana dan prasarana air baku
Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan
serta jaringan distribusi air minum
5
Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten / kota
(regional)
Beberapa faktor yang mendukung capaian kinerja air
minum adalah dikarenakan optimalisasi penanganan
teknis krisis sumber air di beberapa wilayah (Balikpapan,
Bontang, PPU), adanya peningkatan cakupan layanan
SPAM JP dan BJP (terutama Kukar, Kutim, Kubar, Mahulu,
Paser,
dan
PPU),
teratasinya
permasalahan
NRW/Kebocoran Distribusi SPAM (terutama Balikpapan,
Samarinda, Kukar, dan PPU), serta optimalisasi
pengarusutamaan air minum sebagai sektor prioritas
yang perlu ditangani di hampir seluruh Kabupaten/Kota

Cakupan layanan air minum bagi masyarakat
dapat dioptimalkan melalui penyediaan SPAM
yang bersifat regional,dengan memanfaatkan
surplus air baku di beberapa wilayah untuk
menanggulangi defisit air baku di beberapa
wilayah lainnya. Penting untuk meningkatkan
layanan
SPAM
mengingat
masih
banyak
masyarakat yang belum mendapatkan air bersih
yang layak dan aman. (melalui akses perpipaan).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya
melalui strategi
peningkatan infrastruktur
sumber daya air.
Cakupan akses air minum
layak (Persentase)

2020

75

70,53

106,39%

66,53
Target

64,53

2021

73,40

70,78

Realisasi

Standar Nasional

Target Akhir RPJMD 2023

Persentase Capaian

Capaian kinerja tahun 2021 yaitu 70,78 % dari target 66, 53% atau dengan surplus 6,39%. Adapun jika
dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 64,53 %, capaian tahun 2021 naik cukup signifikan sekitar 6 % dan juga
telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 70,53 %, maupun standar nasional yaitu 73,40%. Data capaian
bersumber dari Dinas PUPR Prov. Kaltim
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Permasalahan :
Capaian akses air minum Provinsi berasal dari
rekapitulasi capaian air minum yang ada di seluruh
Kabupaten/Kota, sehingga sedikit banyaknya
keberhasilan sangat dipengaruhi oleh progres
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Sebagian besar Kabupaten/Kota belum memiliki
manajemen data yang baik,sehingga menyulitkan
proses
perencanaan
dan
penanganan/pembangunan
infrastruktur
air
minum yang tepat sasaran, efisien dan efektif
dalam meningkatkan capaian air minum itu sendiri.

Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang ada
yaitu dengan Peningkatan kualitas dan manajemen
data air minum yang baik, melalui beberapa program
pembinaan
kepada
Kabupaten/Kota
seperti
Pembinaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) PU dan
Pembinaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
(AMPL).

Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
yaitu dengan Meningkatkan peran Pokja AMPL
Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan
Pembinaan kepada Kabupaten/Kota.

Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)

Target Akhir RPJMD 2023

Realisasi
Target

14.958,50

13.878,5

100,36 %

2021

Permasalahan :
Pelaksanaan konstruksi bersamaan dengan
proses pengadaan lahan
Terdapat pemilik lahan yang tidak diketahui
identitas nya
Kurangnya dukungan dari Pemerintah setempat
Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang
ada yaitu dengan :
Memantapkan persiapan penyiapan lahan
Meningkatkan Koordinasi antar Instansi terkait
Pelaksanaan sosialisasi terhadap pemilik lahan

2020

14.778,5

14.028,5

14.078,5

Luas lahan pertanian yang
beririgasi (Ha)

% Capaian

Pengembangan sektor pertanian tidak lepas dari upaya penyediaan sarana irigasi dimana
hal tersebut menjadi salah satu faktor vital dalam keberhasilan dalam penyediaan pangan
yang berkualitas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya meningkatkan luasan
lahan pertanian yang beririgasi dengan capaian kinerja pada tahun 2021 yaitu 14.075,50 Ha
dari target 14.028,50 Ha atau dengan persentase capaian 100,36 %.
Capaian ini melebihi capaian di tahun 2020 yaitu 13.878,50 dan masih dalam tren positif
untuk mencapai target akhir RPJM yang sebesar 14.778,50 Ha. Data capaian bersumber
dari Pokja AMPL Kaltim dan Bidang Cipta Karya & Bidang perencanaan SDA, 2021, Dinas
PUPR Prov. Kaltim.

Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
yaitu dengan :
Mempersiapkan
Dokumen
perencanaan
pengadaan tanah
Melaksanakan koordinasi H-1 pelaksanaan
pekerjaan fisik
Melaksanakan pemberitahuan dan sosialisasi
kepada pemilik lahan dan Pemerintah setempat.

60

Luas Kawasan Kumuh (Ha)
Mengembangkan infrastruktur dasar permukiman dan
bangunan guna mendukung terciptanya kawasan
permukiman yang layak huni, sehat, produktif,
berwawasan lingkungan serta ramah terhadap
masyarakat yang berkebutuhan khusus, merupakan
salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai oleh
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan fokus
untuk menurunkan luasan kawasan kumuh.

Terkait masih tingginya kawasan kumuh, maka hal yang
menjadi permasalahan utama yaitu :
Belum optimalnya perencanaan dalam mewujudkan
pemerataan kawasan pemukiman layak huni
Belum meratanya kualitas perumahan rakyat yang
layak huni
Belum meratanya kualitas kawasan permukiman
penduduk yang sehat

Kawasan kumuh sampai tahun 2020 yang sudah
tertangani seluas 571,06 ha atau 30,72 persen dari luas
kawasan kumuh yang ada di Provinsi Kalimantan Timur
berdasarkan Baseline perubahan per Tahun 2020 yakni
1.858,88 ha, dan masih tersisa seluas 1.287,82 ha.
Tingkat akses masyarakat, terutama Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap rumah layak
huni juga masih cukup rendah di mana hingga tahun
2017 tercatat bahwa rumah layak huni di provinsi
Kalimantan Timur mencapai 51.722 unit (berdasarkan
verifikasi Pemda).Hal ini menunjukkan bahwa masih
terdapat masyarakat yang tinggal dalam kondisi rumah
yang tidak layak (kumuh). Komponen-komponen
pemukiman layak huni yang belum terpenuhi
diantaranya adalah akses terhadap perumahan,
sanitasi, jalan lingkungan dan PSU permukiman lainnya.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, strategi yang
dilakukan yaitu melalui pembenahan infrastruktur
kawasan kumuh dengan arah kebijakan penataan dan
peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Data capaian luas kawasan kumuh diolah oleh Dinas PUPR
Prov. Kaltim, dimana persentase capaian tahun 2021
yaitu 104,01% dengan realisasi 1.190,14 Ha dari target
1.237,82 Ha. Faktor utama tercapainya kinerja ini karena
adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten / kota, dan
adanya penanganan Kawasan Kumuh oleh Pemerintah
Pusat melalui pendanaan APBN.

Permasalahan :
Belum
optimalnya
perencanaan
dan
pengawasan terkait peningkatan kawasan
kumuh perkotaan di mana masih terdapat 6 titik
kawasan
pemukiman
kumuh
di
bawah
kewenangan pemerintah provinsi yang tersebar
di tiga kabupaten/kota
Belum optimalnya upaya relokasi kawasan
pemukiman di Sempadan Sungai Karangmumus,
Sungai Karang Asam Besar, Sungai Karang
Asam Kecil, Sungai Guntung, Sungai Bontang,
dan Sungai Rapak Dalam.

Luas Kawasan Kumuh (Ha)

-

1.137,82

2020 1.287,82

104,01 %)

-

1.237,82 2021 1.190,14
Target

Realisasi

Standar Nasional

Target Akhir RPJMD 2023

Persentase Capaian

Adanya Kabupaten / Kota yang belum
menetapkan Baseline Aspek dan Kriteria Kondisi
Awal Kawasan Kumuh yang telah ditetapkan
oleh SK Bupati / Walikota sehingga penentuan
apa yang harus dilaksanakan untuk pengentasan
Kumuh di wilayah tersebut menjadi tidak jelas.
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Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang
ada yaitu dengan :
Penetapan Baseline Aspek dan Kriteria Kondisi
Awal Kawasan Kumuh.
Melakukan
perhitungan
akumulasi
beban
penanganan Kawasan Kumuh untuk dikerjakan
secara
kolaboratif
melalui
pendanaan
APBN,APBD kab/kota dan APBD Provinsi.
Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran
yang cukup besar guna bisa merealisasikan
dengan baik dalam penurunan kawasan kumuh.

Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
yaitu dengan :
Peningkatan
kualitas
Perencanaan
dan
pengawasan pembangunan perumahan dan
kawasan kumuh
Peningkatan kualitas Pembangunan Rumah
Layak huni
Peningkatan kualitas Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Kumuh
Pelaksanaan Penanganan Kawasan Kumuh
berdasarkan Baseline Aspek dan Kriteria Kondisi
Awal Kawasan Kumuh tersebut yang telah
ditetapkan oleh Kabupaten / Kota.
.

Luas Genangan Banjir Perkotaan (Ha)

477

-

103,37 %

2021
Target

2020

329

420

Realisasi

Salah satu sektor strategis pembangunan di
Kalimantan Timur karena keberadaanya tidak hanya
krusial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tetapi juga
menyangkut aktivitas perekonomian adalah Sumber
Daya Air, dimana salah satu fokusnya adalah upaya
pengendalian daya rusak air secara khusus pada
pengendalian banjir.Adapun akar masalah dari
permasalahan ini yaitu minimnya pengendalian banjir
serta kualitas pengawasan sungai dan pantai.

406,3

% Capaian

Target Akhir RPJMD 2023

Permasalahan :
Tingginya kejadian banjir di Samarinda,
Balikpapan
dan
Bontang
disebabkan
Infrastruktur pengendali banjir belum memadai
dan masih rendahnya kepedulian dan partisipasi
masyarakat
terhadap
lingkungan
dalam
membantu mengurangi resiko banjir
Tingginya laju abrasi pantai dikarenakan
Infrastruktur pengendali abrasi belum memadai
Masih tingginya volume sampah dikarenakan
belum optimalnya penanganan persampahan
Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang
ada yaitu dengan :
Melakukan
penambahan
atau
perbaikan
infrastruktur pengendali banjir
Melakukan upaya pengendalian abrasi pantai
melalui penyediaan Infrastruktur yang memadai

Data capaian kinerja diolah oleh Dinas PUPR Prov.
Kaltim dimana persentase capaian tahun 2021 yaitu
103,37 % dengan realiasasi 406,3 Ha dari target 420
Ha. Capaian ini pun lebih tinggi dari capaian tahun
2020 yaitu 477 Ha.

Melaksanakan
upaya
kolaboratif
terkait
penyelesaian
pembebasan
lahan
untuk
pengembangan sistem pengendali luapan air
sungai
Mengoptimalkan fungsi bendali, folder dan
drainase
Melakukan
pengerukan
untuk
mengurangi
sedimentasi dan penyempitan sungai
Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan yaitu
dengan mengembangkan infrastruktur sumberdaya
air dalam rangka pengendalian terhadap banjir,
pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang
simultan dengan penanganan dari hulu ke hilir yang
terintegrasi serta membangun upaya kolaboratif
untuk penyediaan TPA Regional.
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Skoring penyelenggaraan penataan ruang (%)
Pengendalian
pemanfaatan
ruang
wilayah
Kalimantan Timur menjadi sangat penting dan
strategis untuk peningkatan dayadukung sumber
daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung
pembangunan daerah berkelanjutan dan dalam
mendukung
pemindahan
IKN.
Dalam
rangka
mengoptimalkan penyelenggaraan perencanaan,
pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang,
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya
mengatasi permasalahan utama dalam tata ruang
yaitu belum optimalnya penegakan tata ruang yang
disebabkan oleh rencana Rinci Tata Ruang pada
skala Provinsi dan Kabupaten/Kota belum ditetapkan
secara keseluruhan sehingga menjadikan belum
optimalnya keselarasan antara RTRW Provinsi dan
RTRW Kab/Kota.

2021

83,10

75,94

Realisasi

99,26 %

2020

Target

66,46

Target Akhir RPJMD 2023

-

75,38
% Capaian

Permasalahan :
Tingginya perubahan alih fungsi lahan, dari
kawasan Lindung menjadi Kawasan Budidaya,
dan lahan pertanian menjadi lahan non
pertanian
Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam
penataan ruang. Hal ini disebabkan tidak
tersampaikannya informasi tentang peraturan
penataan ruang dan kurangnya kesadaran
masyarakat dalam mematuhi penetapan
pemanfaatan ruang
Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang
dari ketentuan dan norma yang seharusnya
ditegakkan. Penyebabnya adalah inkonsistensi
kebijakan terhadap rencana tata ruang serta
kelemahan
dalam
pengendalian
dan
pengawasan pembangunan.

Arah kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur yaitu :
Penyesuaian tata ruang tingkat provinsi dan
kabupaten / kota yang selaras untuk mendukung
IKN
Menjadikan dokumen tata ruang sebagai rujukan
dalam pemanfaatan ruang
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang
Capaian
kinerja
diukur
melalui
Skoring
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dimana penilaian
yang
dilakukan
merupakan
evaluasi
kinerja
penyelenggaraan penataan ruang terhadap masingmasing aspek kinerja meliputi aspek pengaturan,
pembinaan, dan pelaksanaan. Perhitungan skoring
penyelenggaraan penataan ruang juga dilaksanakan
dan digunakan oleh Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat
Jenderal Tata Ruang untuk mengukur kinerja.
Penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2020
telah mencapai skoring 67,57.
Data capaian diolah oleh Dinas PUPR Prov. Kaltim
dengan
persentase
capaian
Skoring
Penyelenggaraan Penataan Ruang tahun 2021 yaitu
99,26% dengan realisasi 75,38 % dari target 75,94
%. Capaian ini naik cukup signifikan dibandingkan
tahun 2020 yang sebesar 66,46%.

Kegiatan yang sifatnya rutin menjadi harus
dilaksanakan untuk menjaga konsistensi skoring,
contoh:
kegiatan
sosialisasi
peraturan
perundangan di bidang penataan ruang dan
penerapan perizinan pemanfaatan ruang.
Masih perlu dukungan data dan informasi dari
semua OPD terutama yang berkaitan dengan
data spasial atau keruangan.
Kondisi dan situasi covid menghambat
koordinasi tatap muka baik antar TKPRD
Provinsi maupun Kab/ Kota.
Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang
ada yaitu dengan :
Peningkatan kualitas perencanaan dalam
penataan ruang daerah
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Optimalisasi pelaksanaan pengawasan dan Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
yaitu :
Pengendalian Pembangunan
Peningkatan Pengendalian pemanfaatan ruang
Menyelenggarakan penataan ruang yang
Penyesuaian rencana kerja penataan ruang
mampu menjadi landasan dalam pengembangan
dengan Undang-undang Cipta Kerja
wilayah serta keterpaduan antar sektor melalui
Melakukan pembahasan TKPRD secara intensif
pendekatan
partisipasi
masyarakat
dan
baik secara tatap muka maupun virtual
pembangunan berkelanjutan;
Mendorong kabupaten/kota untuk melakukan
Mengawal proses penyelesaian Perda terkait
percepatan penyelesaian RDTR
RRTR
sebagai
acuan
pelaksanaan
Perlu
penyesuaian
formulasi
skoring
pembangunan serta Pergub RTRW
penyelenggaraan
penataan
ruang
dan
Memperkuat pengawasan dan pengendalian
dikoordinasikan ke Kementerian ATR/BPN.
pembangunan fisik dan pengembangan kegiatan
ekonomi yang menyimpang dari rencana tata
ruang

Rasio Elektrifikasi (%)

2021

91,98

Standar Nasional

Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang
ada yaitu dengan memaksimalkan jaringan Listrik
non-PLN sebagai sumber penerangan listrik di
Pedesaan melalui pengelolaan oleh instansi/pihak
lain selain PLN termasuk yang menggunakan

91,50

-

Realisasi

Permasalahan
dilapangan
yaitu
kesulitan
membangun jaringan baru untuk desa-desa yang
terletak di kepulauan.

100,52%

Target

Faktor yang mendukung capaian diantaranya
adanya penambahan KK di 25 desa yang terlayani
jaringan PT. PLN (persero) dan Program CSR
perusahaan untuk penyediaan jaringan listrik.

95

90,21

Persentase Capaian

Untuk mewujudkan target capain tersebut,
Strategi yang diambil adalah melalui peningkatan
akses ketenagalistrikan dan penggunaan energy
berbasis potensi local, dengan arah kebijakan
peningkatan ketersedian daya dan jaringan
energi listrik serta energi baru terbarukan (EBT).

2020

-

Target Akhir RPJMD 2023

Meratanya akses
layanan infrastruktur
kelistrikan kepada masyarakat merupakan salah
satu
prioritas
dari
Pemerintah
Provinsi
Kalimantan Timur, dimana melalui upaya
kolaboratif antara Pemerintah Daerah,PT.PLN
(Persero) dan Swasta, diharapkan di akhir masa
RPJMD pada tahun 2023, rasio elektrifikasi di
Kalimantan Timur sudah mencapai 95 %. Dari
total 1,2 Juta KK di Kalimantan Timur, 82,6 %
keluarga mendapatkan akses listrik PLN dan 7,64
% keluarga yang mendapat akses listrik non PLN.

Sumber data capaian diolah oleh Dinas ESDM Prov.
Kaltim,
persentase capaian tahun 2021 yaitu
100,52 % dengan realisasi 91,98% dari target
91,50%. Capaian ini meningkat dari tahun 2020
yaitu 90,21% dan dalam tren yang positif untuk
mencapai target akhir RPJMD 95 %.
sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan
pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola
oleh PLN).
Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
yaitu dengan meningkatkan sinergi dan upaya
kolaboratif antara Pemerintah dan swasta untuk
mempercepat pembangunan infrastruktur akses ke
desa yang belum terjangkau jaringan PLN.
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SERAPAN

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN (LLAJ)
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
PROGRAM
PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN
SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
PROGRAM
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

PAGU

PROGRAM PRIORITAS
1.065.118.366.452

86%
910.999.620.642,6

RATA-RATA % CAPAIAN
KINERJA

85,53 %

% PENYERAPAN ANGGARAN
SASARAN

17,04 %

EFISIENSI
SUMBER
DAYA
102,57 %

EFISIENSI

Sasaran 15 :
Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca
Persentase penurunan emisi dari BAU (%)
Dalam pengukuran emisi GRK Kalimantan Timur
Tahun 2021 menggunakan 2 (dua) rumus dalam
mendapatkan nilai presentase penurunan emisi dari
BAU (%), berikut rumus yang digunakan dalam
perhitungan :
Penurunan Emisi GRK =
BAU Baseline Total-Total Emisi GRK (1)
Presentase Penurunan Emisi GRK=
(Penurunan Emisi GRK / BAU Baseline Total)×100

Menurunkan emisi gas rumah kaca sudah menjadi
tujuan global, dimana Provinsi Kalimantan Timur
melihat isu tersebut sebagai permasalahan serius
yang harus ditangani dengan upaya maksimal. Strategi
yang diambil yaitu melalui peningkatan kualitas
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan .
Berikut hasil pengukuran emisi GRK Kalimantan Timur
Tahun 2021

Dengan menggunakan rumus (1), maka rincian
perhitungan yang didapatkan adalah :

Nilai penurunan emisi GRK Kalimantan Timur Tahun
2021 didapatkan nilai 20,897 Juta Ton CO2eq.

Dengan menggunakan rumus (2), maka rincian
perhitungan yang didapatkan adalah :

Sehingga realisasi penurunan emisi GRK
Kalimantan Timur Tahun 2021 adalah sebesar
41,96%.
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Berdasarkan perhitungan dari Dinas Lingkungan
Hidup Prov. Kaltim, Capaian kinerja di tahun 2021
yaitu sebesar 151,21%, dimana realisasi 41,96 % dari
target 27,75 %. Capaian ini lebih tinggi jika
dibandingkan target akhir RPJMD yaitu 29,33 %,
maupun standar nasional 29 %. Namun capaian ini
menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu
50,72%.
Permasalahan :
Belum terbitnya dokumen RPPLH Nasional sebagai
referensi, menyebabkan proses penyusunan
RPPLH provinsi dan Kab./Kota mengalami kendala.
Belum adanya kepastian penetapan lokasi
rencana pembangunan insenerator di Kota
Samarinda menyebabkan pelaksanaan Kajian
Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering
Design (DED) tidak dapat dilanjutkan.
Perubahan metode perhitungan IKLH oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia (KLHK RI) menyebabkan
kesulitan
dalam
menyesuaikan
dengan
pelaksanaan perhitungan IKLH Provinsi. Serta nilai
IKLH harus divalidasi KLHK sebelum dinyatakan
sebagai
nilai
valid
IKLH
Provinsi
untuk
dipublikasikan.
Penentuan titik sampel uji kualitas lingkungan
antara KLHK, Provinsi Kalimantan Timur, dan
dengan Kab./Kota belum sinkron dan masih
parsial, dimana ada beberapa titik yang tumpang
tindih, ada juga titik yang belum dilaksanakan
pemantauan, sehingga belum menggambarkan
kondisi
kualitas
lingkungan
hidup
yang
sesunguhnya.
Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang ada
yaitu dengan :
Penyusunan RPPLH provinsi dan kab/kota
dioptimalkan dengan pendampingan tenaga ahli
dari perguruan tinggi dan tenaga profesional
lainnya.

Persentase penurunan
emisi dari BAU (%)

26,89

29,33

50,72

151,21 %

27,75
Target

2020

2021

29

41,96

Realisasi

Standar Nasional

Target Akhir RPJMD 2023

Persentase Capaian

Terus berkoordinasi dengan instansi terkait
dalam
penetapan
lokasi
rencana
pembangunan
incenerator
di
Kota
Samarinda.
Segera menyesuaikan dan menggunakan
metode perhitungan IKLH yang terbaru dan
berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KLHK
dalam penggunaan aplikasi perhitungan dan
pelaporan IKLH Provinsi.
Melaksanakan koordinasi dengan KLHK dan
seluruh kab/kota dalam penentuan titik
sampel uji kualitas lingkungan sehingga
diperoleh kesepakatan titik sample di seluruh
wilayah Kalimantan Timur.
Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
yaitu dengan :
Peningkatan kualitas pengendalian emisi gas
rumah kaca dan perubahan iklim
Peningkatan pencegahan, penanggulangan,
dan pemulihan pencemaran dan kerusakan
lingkungan.

EFISIENSI
SUMBER DAYA

PAGU

4.831.940.000

SERAPAN

KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

3.840.167.826

79%

% CAPAIAN KINERJA

PENCEMARAN DAN/ATAU

% PENYERAPAN ANGGARAN

PENGENDALIAN

EFISIENSI

PROGRAM

79,47 %

71,74 %

PROGRAM PRIORITAS

151,21 %
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Sasaran 16 :
Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana
Indeks Resiko Bencana
Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah
127.346,92 kilometer persegi, dilewati oleh patahan
sesar Meratus dan sesar Mangkalihat. Selain itu,
memiliki beberapa sungai diantaranya Sungai
Mahakam, Sungai Berau, Sungai Dondang, Sungai
Belayan,Sungai Jembayan, Sungai Karang Mumus,
Sungai Kaso, Sungai Kedang Pahu, Sungai Lawa,
Sungai Loa Haur, Sungai Telen.

Capaian Indeks Resiko Bencana tahun 2021 yaitu
153,28 (Resiko Tinggi) dari target 152,49 atau
dengan persentase 99,48%. Capaiannya naik tipis
jika dibandingkan tahun 2020 yaitu 153,49 dan masih
dibawah target akhir RPJMD yaitu 150,49.

Realisasi tahun 2021 merupakan nilai indeks risiko
bencana dari hasil IRBI Nasional BNPB, dimana
capaian Indeks Resiko Bencana yang semakin kecil
berarti semakin baik.
Ancaman bencana di Kalimantan Timur adalah
Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan,
gelombang ektrim/abrasi, kebakaran hutan dan
lahan, cuaca ekstrim.

Indeks Resiko Bencana
140

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur adalah fokus pada meningkatkan
kapasitas daerah dalam mengurangi resiko bencana.
Diantara faktor yang dapat mendukung capain
kinerja yaitu penerapan Permendagri Nomor 100
tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal dan Permendagri 101 tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah di
Kabupaten / Kota.

Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang ada
yaitu dengan :
Berkoordinasi dengan BNPB terkait dengan
Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)
dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
(RPB) yang akan disusun oleh BPBD Prov. Kaltim
Berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten / Kota
dan OPD Terkait berkenaan dengan Indikator
Ketahanan Daerah dalam rangka penurunan nilai
indeks Risiko Bencana.

99,48%

2021
Target

150,49

152,49

Realisasi

153,28

% Capaian

Target Akhir RPJMD 2023

PROGRAM PRIORITAS

PAGU

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

SERAPAN

Permasalahan :
BPBD Provinsi kalimantan Timur tidak melakukan
secara langsung kajian untuk menurunkan nilai
indeks risiko bencana, namun menunjang
penurunan nilai indeks risiko bencana dengan
melakukan kegiatan- kegiatan mitigasi bencana
baik itu Pra Bencana, Tanggap Darurat Bencana
dan Pasca Bencana sebagai salah satu bentuk
Indikator Ketahanan Daerah yang diharapkan
dapat menurunkan nilai indeks risiko bencana
Provinsi Kalimantan Timur.

2020

153,49

3.001.788.010
80%

2.395.860.262

Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
yaitu dengan :
Menyusun
Dokumen
Rencana
Penanggulangan Bencana
Melakukan
perhitungan
nilan
Indikator
Ketahanan Daerah
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Sasaran 17 :
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Indeks Kepuasan Masyarakat
Kepuasan masyarakat dalam menerima layanan publik
yang diselenggarakan oleh Pemerintah merupakan
salah satu sasaran Reformasi Birokrasi yang menjadi
fokus Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Strategi
yang dilakukan yaitu melalui peningkatan kualitas
pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
Adapun Indikator penilaian IKM terdiri dari:
Prosedur Pelayanan,
Persyaratan Pelayanan,
Kejelasan petugas pelayananan,
Kedisiplinan petugas pelayanan,
Tanggung jawab petugas pelayanan,
Kemampuan petugas pelayanan,
Kecepatan pelayanan,
Keadilan mendapatkan pelayanan,
Kesopanan dan keramahan petugas,
Kewajaran biaya pelayanan,
Kesesuaian biaya pelayanan,
Kepastian jadwal pelayanan,
Kenyamanan lingkungan,
Keamanan pelayanan.

Capaian IKM tahun 2021 yaitu 101,63 % dengan
realisasinya 83,64 dari target 82,30, dimana capaian
ini lebih besar dari IKM tahun 2020 yaitu 82,17 dan
juga sudah melampaui target akhir RPJMD yang
sebesar 83.

Diantara faktor pendukung keberhasilan capaian
kinerja IKM yaitu melalui optimalisasi :
Kegiatan peningkatan kapasitas SKM
Kegiatan fasilitasi dan asistensi SM
Kegiatan evaluasi/reviu SKM, dengan hasil :
- Data IKM tahun 2020 = 82,17
- Data IKM tahun 2021 = 83,59
Berdasarkan data yang di olah oleh Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Prov. Kaltim, Persentase
Perangkat
Daerah
dan
UPTD/Cabdin
yang
menyampaikan SKM yaitu 70,69%.
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IKM

81,50

83

82,17

101,63 %

82,30
Target

2020

2021

-

83,64

Realisasi

Standar Nasional

Target Akhir RPJMD 2023

Persentase Capaian

Permasalahan :
Belum maksimalnya dan masih ada beberapa
Perangkat Daerah dan UPTD/Cabdin yang
belum
melaksanakan
survei
kepuasan
masyaratat (skm).
Solusi yang dilakukan terkait permasalahan
yang ada yaitu dengan :
Melakukan
fasilitasi
dan
asistensi
penyusunan SKM masing - masing
Perangkat
Daerah
di
lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Melakukan evaluasi/reviu SKM Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Timur.
Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
yaitu dengan melakukan pendampingan dan
fasilitasi dalam melakukan survei kepuasan
masyarakat (skm) tahun 2022.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Pelayanan yang cepat dan mudah yang
terintegrasi secara digital merupakan tuntutan
masyarkat terhadap Pemerintah di era Industri
4.0, dimana hal ini pun menjadi salah satu fokus
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk
memberikan pelayanan yang prima melalui
transformasi digital.

3,30

3,20
Target

2020

3,14

69,38 %

2021

-

2,22

Realisasi

Standar Nasional

Target Akhir RPJMD 2023

Persentase Capaian

Data capaian bersumber dari Tim SPBE Nasional
dan dikoordinir oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika Prov. Kaltim. Capain Indeks SPBE
tahun 2021 yaitu 69,38 %, dimana realisasinya
2,22 dari target 3,20. Capaian ini pun masih
dibawah target akhir RPJMD yaitu 3,30 dan
capaian tahun 2020 yaitu 3,14. Beberapa faktor
yang memperngaruhi belum tercapainya target
indeks SPBE yaitu terkait capaian domain
kebijakan SPBE pada aspek kebijakan tata kelola
SPBE yang masih rendah.
Permasalahan :
Belum optimalnya penggunaan IT dalam integrasi
pelaksanaan pembangunan

PROGRAM PRIORITAS

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI
INFORMATIKA

Upaya ini dilakukan dengan membangun sarana
prasarana yang diperlukan untuk mendukung hal
tersebut dimana keberhasilannya dapat diukur
melalui Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE), dimana indeks SPBE merupakan indikator
sasaran yang baru ditambahkan didalam P-RPJMD
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Adapun arah kebijakan yang diambil yaitu melalui :
Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT
Pengembangan e-Gov dengan dukungan jaringan
dan pengolahan data yang handal dan aman.
Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang
ada yaitu dengan :
Membangun secara bertahap integrasi
pelaksanaan
pembangunan
dengan
menggunakan IT
Mendorong transformasi digital di lingkup
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan yaitu
fokus pada perbaikan kebijakan tata kelola SPBE dan
layanan
administrasi
pemerintahan
yang
terintegrasi secara digital.

PAGU

-

SERAPAN

Indeks SPBE

5.000.167.830
93%

4.630.375.203
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Sasaran 18 :
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien
Nilai Akuntabilitas Kinerja

Nilai SAKIP

Penerapan SAKIP di Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur telah dievaluasi pada Agustus 2021, namun
hasil penilaiannya belum dirilis oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, sehingga nilai yang disajikan pada laporan
ini adalah nilai SAKIP pada tahun 2020.
Persentase capaian kinerja yaitu 101,33% dengan
realisasi 77,67 dari target 76,65. Melalui perbaikan
pada setiap aspek penilaian SAKIP, Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur optimis nilai sesuai target
akhir RPJMD dapat dicapai.
Permasalahan :
Penerapan budaya kinerja yang berlum efektif
Dokumen
perencanaan
kinerja
belum
sepenuhnya
mengacu
pada
kaidah
perencanaan kinerja dengan indikator yang
berorientasi hasil , cascade kinerja yang baik
sesuai proses bisnis dan selaras dengan IKU
Belum adanya sistem aplikasi pemantauan
kinerja yang terintegrasi
Penganggaran belum berbasis kinerja

PAGU

4.294.000.048

SERAPAN

2.422.379.068

76,55

101,33 %

78

76,65
Target

2021

-

77,67

Realisasi

Standar Nasional

Target Akhir RPJMD 2023

Persentase Capaian

Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang
ada yaitu dengan :
Telah dilakukan reviu RPJMD dan Renstra
Perangkat Daerah
Telah dilakukan penyusunan cascading dan
peta proses bisnis di Perangkat Daerah
Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
yaitu :
Membuat sistem aplikasi pemantauan kinerja
terintegrasi yang akan mulai digunakan pada
tahun 2022
Melakukan reviu berkala terhadap dokumen
perencanaan kinerja
Menerapkan budaya kinerja di Perangkat Daerah

EFISIENSI
SUMBER DAYA

PROGRAM PRIORITAS
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI

2020

78

56,41 %

44,92 %

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu keharusan,
karena Akuntabilitas merupakan area pengungkit
untuk area perubahan lainnya didalam Reformasi
Birokrasi. Melalui SAKIP, kinerja yang di hasilkan oleh
Kepala Daerah dapat dipertanggung jawabkan
hasilnya karena proses pelaksanaannya dilakukan
secara terukur, tepat sasaran, serta efektif dan
efisien dalam penggunaan sumber daya.
Melalui evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi setiap tahunnya, akan didapat hasil
penilaian berupa gambaran kondisi penerapan SAKIP
dan rekomendasi perbaikan pada tahun untuk
berikutnya.

101,33%

56%

EFISIENSI

% PENYERAPAN ANGGARAN

% CAPAIAN KINERJA
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Sasaran 19 :
Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel
Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern
Pemerintah (SPIP) Pemda

Maturitas SPIP (Level)

Pencapaian level Maturitas SPIP Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 yaitu pada
level 3 atau sesuai dengan target yang ditetapkan
dengan capaian 100 %. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 60 Tahun 2008, variabel yang akan
dinilai dan dievaluasi meliputi antara lain : Efektivitas
dan Efisiensi, Keandalan Pelaporan Keuangan,
Pengamanan Aset dan Ketaatan terhadap
Peraturan Perundang-Undangan.

EFISIENSI
SUMBER
DAYA

3

100%

4

Pencapaian Level Maturitas SPIP ini sejak tahun
2018 s.d. 2021 berada pada Level 3, dimana proses
penilaian telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan
BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

2021

3
Target

3

3

Realisasi

Standar Nasional

Target Akhir RPJMD 2023

Persentase Capaian

PROGRAM PRIORITAS

PROGRAM PENYELENGGARAAN

PAGU

PENGAWASAN

10.104.090.400

SERAPAN

Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas
SPIP dan menghasilan nilai sebesar 3,234. Dengan
tingkat maturitas Terdefinisi, maka kerakteristik
penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan
bahwa Pememerintah Provinsi Kaltim telah
melaksanakan praktek secara memadai, serta
pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun
belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis
berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan
pengendalian tidak segera teridentifikasi. Penilaian
dan Evaluasi Maturitas SPIP dilaksanakan terhadap
perangkat daerah sampel sebanyak 11 Perangkat
Daerah, yaitu Inspektorat, Bappeda, BPSDM,
BPKAD, Dinas Perindagkop UKM, Disnakertrans,
DinasKesehatan, Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas
Pariwisata, dan Dinas Sosial. Pada tahun 2021 ini
sebenarnya penilaian maturitas SPIP Terintegrasi
yang harus dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan,
namun belum dilaksanakan hal ini disebabkan belum
adanya sosialisasi dan Bimtek SPIP kepada
perangkat daerah yang akan ditetapkan sebagai
pilot project Maturitas SPIP Terintegrasi.

2020

3

70%
7.091.419.671

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

100

29,82
70,18

EFISIENSI

71

Permasalahan :
Belum dilakukan evaluasi secara berkala dan
terdokumentasi, terhadap : (1). Aturan Perilaku
PNS (Kode Etik) dalam rangka menilai
efektivitas implementasi peraturan tersebut,
(2) Standar Kompetensi dan Kesesuaian
penempatan pejabat
serta Struktur
Organisasi dan Uraian Tata Laksananya pada
Organisasi/Unit Kerja, (3) Prosedur dan hasil
pelaksanaan pendelegasian wewenang, (4)
Kebijakan
pembinaan
SDM,
kesesuaian
pelaksanaan
rekrutmen,
evaluasi
kineija
pegawai sampai dengan pemberhentiannya, (5)
Hubungan kerja yang baik dengan instansi
pemerintah terkait dan mekanisme saling uji
data antar unit kerja/ rekonsiliasi, (6)
Pengamanan Asset Daerah, (7) Penerapan
pemisahan tanggung jawab dan tugas, (8)
Otoritas dan kejadian penting, (9) Kebijakan
dan Standar Prosedur Operasional.
Belum sepenuhnya dilakukan pemantauan
otomatis melalui sistem berbasis aplikasi
komputer atas pelaksanaan kegiatan dan
pelayanan publik.
Belum seluruh perangkat daerah melakukan
identifikasi risiko dan melakukan tindak
pengendalian atas dokumen penilaian risiko.
Whistle Blowing System (WBS) belum
sepenuhnya
berbasis
komputer
dan
terintegrasi.

Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan
yaitu :
Melakukan Sosialisasi dan Bimtek Maturitas SPIP
Terintegrasi sehubungan terbitnya Peraturan
BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern
Pemerintah
Terintegrasi
pada
Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
Melaksanakan evaluas SPIP kepada 11 perangkat
daerah yang menjadi pilot project dan tidak
menutup kemungkinan untuk seluruh perangkat
daerah di lingkungan Pemda Prov.Kaltm.
Melanjutkan
Upaya-upaya
dalam
rangka
mempertahankan Maturitas SPIP Pemda pada
Level 3, antara lain melakukan pemantauan
berkelanjutan dan terintegrasi yang didukung
oleh sistem pemantauan otomatis berbasis
aplikasi
komputer
sehingga
kelemahan
pengendalian dapat segera teridentifikasi,
menindaklanjut
hasil
rekomendasi
yang
disampaikan, demi perbaikan ke depanya,
melakukan sosialisasi Maturitas SPIP, Bimtek
SPIP, dan Melakukan Evaluasi Maturitas SPIP.

Solusi yang dilakukan terkait permasalahan yang
ada yaitu dengan :
Melakukan pemantauan dan evaluasi secara
berkala dan terdokumentasi.
Mengembangkan sistem informasi yang
sepenuhnya berbasis komputer dan yang
terintegrasi.
Melakukan identifikasi risiko dan pengendalian
yang telah direncanakan dalam Rencana
Tindak
Pengendalian
Risiko
dan
implementasinya.
Mengembangankan Whistle Blowing System
(WBS) pada Website Pemerintah Daerah.
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REALISASI ANGGARAN
Rata-rata lama sekolah dan
Perhitungan
tahun 20201
Harapan
LamaAPBD
Sekolah

sebelum

Audit

BPK

menunjukan

bahwa

pendapatan daerah Rp. 10.220.139.098.274,40 dan belanja daerah sebesar
Rp.

10.723.556.018.493,40

dimana

terdapat

defisit

anggaran

sebesar

Rp. 503.416.920.219,08. Namun defisit anggaran dapat ditutup melalui
pembiayaan netto sebesar Rp. 2.950.344.981.531,55 sehingga masih terdapat
sisa lebih pembiayaan tahun 2021 sebesar Rp. 2.446.928.061.312,47.
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REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PRIORITAS
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BAB IV
PENUTUP

KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Terakhir,

(LKjIP)

bentuk

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Provinsi

LKjIP) tahun 2021 ini dapat memenuhi

Kalimantan Timur kepada publik dalam

kewajiban akuntabilitas dan sekaligus

mencapai capaian kinerja tahun 2021

menjadi

yang diukur dari indikator yang dapat

pengambilan

menggambarkan pencapaian sasaran

pembentukan kebijakan kedepannya.

strategis. Melalui capaian dan analisis

Bagi seluruh Perangkat Daerah di

atas capaian kinerja bahwa secara

Lingkungan

keseluruhan

Kalimantan Timur, LKjIP ini diharapkan

ini

disusun

akuntabilitas

sebagi

Pemerintah

dapat

dikategorikan

sangat baik.
Dari

19

sumber

Kami

semoga

informasi

dalam

keputusan

Pemerintah

dan

Provinsi

dapat menjadi masukan dan bahan

(sembilan

strategis

harapan

dengan

belas)
34

sasaran

(tiga

puluh

empat) indikator kinerja, terdapat 19
indikator kinerja yang memiliki capaian
melebihi 100 %. Kedepan, 15 idikator

pertimbangan dalam penyusunan dan
implementasi rencana kerja, rencana
kinerja,

rencana

anggaran

dan

rencana strategis di masa yang akan
datang.

kinerja yang belum mencapai 100%

Demikian

akan

Pemerintah (LKjIP) Provinsi Kalimantan

dilakukan

evaluasi

dan

perbaikan-perbaikan.
Pada

tahun

mendatang,

Timur
melalui

pembinaan SAKIP yang lebih intens
kepada

Perangkat

Daerah,

diharapkan akan memberikan hasil

Laporan
dissun

Kinerja
dan

Instansi
dapat

menggambarkan capaian kinerja tiap
tujuan dan sasaran pada tahun 2021
dalam mendukung visi Berani untuk
Kalimantan Timur yang berdaulat.

yang lebih optimal terhadap capaian
Nilai SAKIP dan lebih dari pada itu,
esensi dari penyelenggaraan SAKIP ini
akan dirasakan manfaatnya langsung
oleh masyarakat Kalimantan Timur.
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LAMPIRAN

"Berani Untuk Kalimantan
Timur yang Berdaulat"

LKJIP TAHUN 2021

