REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menghadapidinamika lingkungan strategis baik regional, nasional
maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial
untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengemban tugas
dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang
saat ini dan lima tahun ke depan.
Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Kalimantan
Timur, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur dalam orientasi dan pendekatan yang
digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai
upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Provinsi
Kalimantan Timur tahun 2013-2018.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD.
Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalamUU
25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta
peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan
strategis

juga

lembaga/institusi,

memperhatikan
Sekretariat

kekuatan
Daerah

dan

kelemahan

Provinsi

Kalimantan

Timurdalam melaksanakantugas pokok dan fungsi seperti yang
diamanatkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43
Tahun 2008tanggal 20 Oktober 2008 tentang Penjabaran Tugas
Pokok,

Fungsi

dan

Tata

kerja

Sekretariat

Daerah

Provinsi

Kalimantan Timur, mengidentifikasi beberapa permasalahan yang
dihadapi untuk diprioritaskan penanganannya dalam program dan
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kegiatan selama lima tahun ke depan (2013-2018) yaitu sebagai
berikut:

3.1.1.

Permasalahan Biro Pemerintahan Umum
 Belum

tertibnya

administrasi

kependudukan

yang

disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Tidak
sinkronnya

data

dari

Pusat

(Data

agregat

Kependudukan per Kecamatan) dengan data yang ada
di

kabupaten/kota,

contohnyaterdapat

selisih

data

penduduk sebesar 9 ribu jiwa di Kota Samarinda.
Ditemukannya data ganda akibat perekaman e-KTP
yang tidak dapat menolak data ganda/salah di beberapa
daerah seperti Samarinda, Tarakan,dan PPU.Terjadi
kerusakan harddisk Server e-KTP di PPU dan belum
terpasangnya

tower

di

Balikpapan

mengakibatkan

terhambatnya pelaporan ke Pusat. Belum lengkapnya
peralatan

e-KTP

yang

dikirim

oleh

Pusat

serta

penyesuaian kode wilayah desa dan kelurahansesuai
Permendagri No 66 tahun 2011 berdampak pada
terhambatnya

proses

administrasi

dan

lambannya

proses distribusi e-KTP.
 Banyaknya dokumen persyaratan dan rekomendasi
permohonan ijin keluar negeri Pejabat Negara dan
pergantian antar waktu (PAW) yang belum lengkap yang
diserahkan ke pemerintah Provinsi.
 Masalah

konflik

pertanahan

yang

terjadi

di

Kabupaten/Kota antara pemerintah dengan pemerintah,
pemerintah dengan perusahaan, pemerintah dengan
masyarakat,

perusahaan

dengan

perusahaan,

perusahaan dengan masyarakat, masyarakat dengan
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masyarakat, pemerintah perusahaan dan masyarakat.
Di dalam pelaksanaan tugas permasalahan pertanahan
tidak termasuk dalam tupoksi Biro Pemerintahan Umum
sehingga tugas ini menjadi tugas tampung tantra karena
apabila tidak ditangani akan terjadi konflik.
 Pelaksanaan penanganan keamanan dan ketertiban
masyarakat belum optimal, misalnya penanganan unjuk
rasa dan penanganan konflik sosial.

3.1.2.

Permasalahan Biro Hukum
 Belum optimalnya Prolegda yang disusun dan disepakati
antara Pemerintah Prov kaltim dan DPRD Prov kaltim
dilaksanakan .
 Masih rendahnya komitmen Kepala SKPD menyertakan
naskah akademik / Kajian Akademisdalam mengusulkan
Raperda.
 Belum optimalnya pelaksanaan Publik Hearingterhadap
Raperda yang akan di tetapkan sebagai Peraturan
Daerah.
 Belum optimalnya sosialisasi terhadap Perda/Peraturan
Kepala Daerahyang sudah ditetapkan.
 Belum optimalnyamembudayakan budaya sadar Hukum
/ taat hukum dilingkungan Aparatur Pemerintah dalam
melaksanakan tugas dan fungsi.
 Masih

rendahnyapemahaman

SKPD

untuk

memeliharabukti authentik/surat aslisehingga dalam
setiap perkara kesulitan untuk memenuhi alat-alat bukti.
 Masih rendahnya komitmen pimpinan SKPD atas
permintaan

alat-alat

bukti

untuk

keperluan

di

persidangan dan kronologis bermasalahan.
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 Perlunya kebijakan atas penyelesaian akhir hasil
putusan yang sudah ingkrah/ memiliki kekuatan Hukum
tetap dimana Pemprov berkewajiban untuk membayar.
 Kurangnya

tenaga

profesional

yang

mampu

mengangani perkara di peradilan.
 Masih rendahnya pemahaman SKPD terkaittugas fungsi
dengan penegakan HAM.
 Perlu kebijakansecara khusus penanganan sengketa
yang cukup banyak karenamasih ditangani di Subbag
Bankum .
 Belum optimalnya Hasil evaluasi Perda kabupaten/ Kota
se- Kalimantan Timur disampaikan laporannya ke
menteri Dalam negeri.
 Belum optimalnya berkas persyaratan perda yang akan
dievaluasi/diferefikasidariKabupaten / Kota.
 Belum optimalnya informasi dan laporan kegiatan setiap
bagian disampaikan ke bagian Dokumentasi dan
informasi.
 Terbatasnya

sarana

pendukung

untuk

mendokumentasikan setiap kegiatan.

3.1.3.

Permasalahan Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan
Kerjasama
 Belum optimalnya tatakelola batas wilayah, penataan
daerah dan kerjasama
 Sekretariat

Daerah

meningkatkan

juga

kepastian

berperan

batas,

untuk

penataan

lebih

wilayah,

kualitas kerjasama antar daerah dan antar negara.
Khususnya penyusunan perencanaan terhadap kegiatan
batas,

penataan

wilayah,kualitas

kerjasama
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daerah dan antar negara yang diprakarsai Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga Sekretariat
Daerah

dituntut

untuk

melaksanakan

penyusunan

rencana yang berkualitas dan komprehensif dengan :
a. Memfokuskan secara jelas segmen-segmen batas
yang strategis dan mendesak untuk dapat segera
dituangkan dalam kebijakan penegasan batas.
b. Mengembangkan dan mengelola penataan daerah
sebagai

bagian

penting

dalam

mencapai

keberhasilan pembangunan.
c. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil
kerjasama dan pengembangan kerjasama dengan
mitra kerjasama yang tepat dan potensial

3.1.4.

Permasalahan Biro Perekonomian
 Belum optimalnya tingkat koordinasi dan konsultasi baik
antar instansi terkait, Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Pusat.
 Belum terpenuhinya kompetensi SDM pada masingmasing bidang.
 Belum optimalnya data dan informasi pembangunan
perekonomian yang akurat dan terkini.

3.1.5.

Permasalahan Biro Pembangunan Daerah
 perencanaan anggaran program dan kegiatan yang
kurang cermat, sehingga berdampak pada banyaknya
pergeseran anggaran pada DPA SKPD;
 kurang optimalnya pelaksanaan pengendalian dan
evaluasi program dan kegiatan pembangunan;
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 kurang optimalnya pelaksanaan fungsi koordinasi dalam
pembangunan sanitasi di wilayah Kalimantan Timur;
 tanggungjawab SKPD dalam pelaksanaan program
kegiatan

berupapembuatan

laporan

realisasi

pelaksanaan kegiatan, baik kemajuan fisik maupun
keuangan per periode bulanan dan triwulan, realisasi
pelaporannya masih belum tepat waktu;
 Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan belum
maksimal dilakukan;
 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan
Timur yang akan diimplementasikan pada awal tahun
2014, masih terkendala dengan Sumber daya Manusia
(SDM);

3.1.6.

Permasalahan Biro Sosial
 Belum

efektifnya

pengendalian

dan

koordinasi

pencapaian sasaran bidang kesejahteraan rakyat di
SKPD dan kabupaten/kota;
 Belumoptimalnya

data

dan

informasi

bidang

kesejahteraan rakyat dengan baik;
 Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik
metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya;
 Belum

optimalnya

peran

kelembagaan

dalam

mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan
daerah di bidang kesejahteraan rakyat;

3.1.7.

Permasalahan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
 Kurangoptimalnya kerjasama dengan para pihak terkait
terhadap pelayanan dan pemberitaan;
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 Kurang

optimalnya

informasi

kepada

pelayanan

dalam

masyarakat

memberikan

terhadap

kinerja

pemerintah provinsi;
 Kurang optimalnya koordinasi pelayanan keprotokolan
secara internal dan eksternal;

3.1.8.

Permasalahan Biro Organisasi
 Belum optimalnya penataanorganisasi satuan kerja
perangkat daerah yang belum rasional, efektif, efisien
dan akuntabel.

3.1.9.

Permasalahan Biro Keuangan
 Belum

optimalnya

informasi

dan

sistem

aplikasi

pengelolaan Keuangan Daerah;
 Belum optimalnya pelayanan administrasi keuangan
kepada SKPD dan pihak lain;
 Belum

optimalnya

fasilitasi

Kabupaten/Kota

dalam

evaluasi APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;

3.1.10. Permasalahan Biro Perlengkapan
 Masih adanya Aset Barang Milik Daerah yang dikuasai
oleh sebagian anggota masyarakat.
 Penyusunan Neraca Aset Barang Milik Daerah yang
belum memenuhiStandar Akuntansi Pemerintah.
 Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset.
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3.1.11. Permasalahan Biro Umum
 Belum

tertibnya

Penataan

Administrasi

Umum

di

Sekretariat Daerah;
 Terbatasnya sarana dan prasarana Pendukung di
lingkungan Sekretariat Daerah;
 Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasaranadi
lingkungan Sekretariat Daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Timur.
Sebagai rangkaian dari pelaksanaan pemilihan Gubernur
Kalimantan

Timur

periode

Tahun

2014-2018,

makaGubenur

Kalimantan Timur terpilih telah menetapkan Visi dan Misi Gubernur
sebagai berikut :
Visi : “Terwujudnya Kalimantan Timur Sejahtera Yang Merata
dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah
Lingkungan”
Adapun

penjelasan

visi

tersebut

mempunyai

makna

pemimpin yang mampu menggali semua potensi daerah yang dimiliki
serta

mengelolanya

kebutuhan

hidup

dengan

baik,

masyarakatnya

sehingga
secara

bisa

memenuhi

mandiri,yang

pada

hakekatnya merupakan tekad untuk mewujudkan Kalimantan Timur
yang berdaulat dibidang politik pemerintahan, sosial dan ekonomi
dalam arti luas.
Posisi wilayah secara geopolitik dan geografis yang sangat
strategis menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk
berkoordinasi dalam mewujudkan sinergitas dengan provinsi di
wilayah Pulau Kalimantan dengan memicu Kalimantan Timur
sebagai pusat pembangunan berbagai sektor strategis.
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Sangat relevanlah konsep agroindustri yang berbasis energi
ramah lingkungan yang telah digagas oleh Gubernur terpilih tersebut.
Suatu sistem ekonomi berbasis pada kekuatan ekonomi lokal yang
ada

seiring

peningkatan

kesejahteraanpada

diri

masyarakat.

Ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi atau usaha yang
dilakukan oleh masyarakat kebanyakan, secara swasembada
masyarakat mengelola segala sumber daya yang ada untuk dapat
dimanfaatkan dan dikuasai menjadi suatu sosial kapital yang
berharga. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi
nasional yang berasas pada kekeluargaan, berkedaulatan rakyat,
bermoral pancasila dan menunjukkan kesungguhan membela
ekonomi rakyat.
Misi :
1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri
dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis
SDA dan energi terbaharukan;
3. Mewujudkan

infrastruktur

dasar

yang

berkualitas

bagi

masyarakat secara merata;
4. Mewujudkan

tata

kelola

pemerintahan

yang

profesional,

transparan dan berorientasi pada pelayanan publik;
5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta
berprespektif perubahan iklim.
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Visi:Terwujudnya Kalimantan Timur Sejahtera Yang Merata
Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan

No

Misi
danProgram
KDH dan
Wakil KDH
terpilih

Permasalahan
Pelayanan
SKPD

(1)

(2)

1

2

3

dan

Faktor
Penghambat

Pendorong

(3)

(4)

(5)

Misi 1
Mewujudkan
kualitas
sumber daya
manusia
Kalimantan
Timur yang
mandiri,
berdaya saing
tinggi dan
berakhlak
mulia
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Misi 2
Mewujudkan
daya saing
ekonomi yang
berkerakyatan
berbasis SDA
dan energi
terbaharukan;

Besarnya
kebutuhan akan
sumberdaya
aparatur di
lingkungan
Pemerintah
Provinsi
Kalimantan
Timur yang
memiliki standar
kompetensi.

Kesepahaman
SKPD tentang
pentingnya
urusan wajib
organisasibelum
memadai.

Adanya
regulasi dan
program yang
memadai
untuk
mencapainya

Misi 4
Mewujudkan
tata kelola
pemerintahan
yang baik,
bersih dan
bebas KKN

Besarnya
sasaran yang
akan dilayani
membutuhkan
sumber daya
yang besar.

Perlunya data
dan informasi
pembangunan
perekonomian
yang akurat dan
terkini

Sumber daya
alam yang
diekploitasi
sebagai salah
satu aset
pendapatan
daerah
Sarana
prasarana serta
SDM kompeten
yang kurang
memadai

Dukungan
infrastruktur
dan
kepastian
hukum

Sistem
Monitoring
dan Evaluasi
capaian
kinerja
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Program
Penguatan
kapasitas
akuntabilitas
kinerja
Program
Peningkatan
kualitas
akuntabilitas
kinerja
Berdasarkanvisi dan misi Gubernur Kalimantan Timur
periode Tahun 2013 -2018 tersebut di atas, maka Sekretariat Daerah
sebagaiSatuan Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi strategis
karenamempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan
lembaga teknis daerah .
Adapun

fungsi

Sekreatriat

Daerah

dalam

kaitannya

pencapaian visi dan misi Gubernur periode2013-2018 adalah
sebagai berikut :
1. Bertanggungjawab terhadap kualitas penyusunan kebijakan
pemerintahan daerah;
2. Bertanggungjawab

terhadap

pengkoordinasian

pelaksanaan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang
dilaksanakan oleh SKPD maupun pemerintah kabupaten/kota ;
3. Bertanggungjawab terhadap kualitas pelaksanaan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaankebijakan pemerintahan daerah ;
4. Bertanggungjawab

terhadap

pembinaanadministrasi

dan

aparatur pemerintah daerah ;
5. Bertanggungjawab terhadap tugas lain yang diberikan oleh
gubernur sesuai tugas dan fungsinya.
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Sementara

itu

kontribusi

langsung

dalammewujudkan

tercapainya visi dan misi Gubernur tersebut, Sekretariat Daerah
terkait langsung dengan pelaksanaan Misi ke 4(empat) yaitu :
"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan
dan berorientasi pada pelayanan publik”.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.
Berdasarkan hal tersebut target capain program pemerintah
pusat yang perlu didukung oleh pemerintah daerah, dalam hal ini
terkait dengan target capaian kinerja terkait dengan Sekretariat
Daerah diantaranya adalah : Program Reformasi Birokrasi, yang
didalamnya

mengamanatkan

capaian

kinerja

mengenai

:

Peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi
Kelembagaan,

Peningkatan

Efektivitas

dan

Efisiensi

Ketatalaksanaan, Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, Peningkatan
Akuntabilitas, Perbaikan Bidang Pengendalian, Peningkatan Budaya
Kerja/Etika Birokrasi.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis.
Sehubungan

dengan

pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsinya, setiap SKPD dalam kaitannya dengan pembangunan dan
pelayanan masyarakattentunya harus memperhatikan faktor-faktor
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS). Hal ini agar manfaat dan hasil dari pelaksanaan
pembangunan dapat dirasakan dan pelayanan kepada masyarakat
tidak menjadi sia-sia dan tidak merusak lingkungan.
Bila dilihat dari tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur tidak terdapat hubungan cukup signifikan
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denganRTRW dan KLHS secara langsung.Namundalam kaitannya
dengan pelaksanantugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah,
khususnya dalam penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan
daerah, maka analisis RTRW dan KLHS perlu diperhatikan agar
hasil-hasil

rumusannyakebijakan

pemerintah

daerah

tidak

bertentangan dengan hasilRTRW dan KLHS serta berujung pada
dukungan terhadap percepatan pencapaian visi dan misi Gubernur
dan Wakil Gubernur terpilih.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.
Setelah memperhatikan berbagai faktor utamanyafaktorfaktor

seperticapaian

kinerja

rencana

strategis

lima

tahun

lalu,peluang dan tantangan yang dihadapi, telaah terhadap visi dan
misi Gubernur serta telaahan terhadap Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis, makaIsu-Isu strategisdi
lingkungan Sekretariat Derah yang perlu mendapatkan perhatian dan
penanganan ke depan meliputi :
1.

Sering tidak terpenuhinya persyaratan dan rekomendasi
permohonan ijin keluar negeri Pejabat Negara dan Pengganti
Antar Waktu (PAW) anggota DPRD;

2.

Belum tersedianya data base kependudukan yang akurat
sebagai pedoman dan acuan guna penyusunan kebijakan
pemerintahan dan pembangunan daerah;

3.

Belum semua penduduk memiliki dokumen kependudukan
secara

lengkap

meliputi

kepemilikan

akta

kelahiran,

kepemilikan kartu keluarga, kepemilikan akta perkawinan dan
kepemilikan akta kematian serta dokumen kependudukan
lainnya;
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4.

Dalam rangka Otonomi Daerah, pemerintah pusat tidak
sepenuhnya melimpahkan kewenangan kepada pemerintah
daerah;

5.

Belum fokusnya bagian Bankum dalam menangani sengketa
karena tidak adanya bidang tugas yang khusus menangani hal
tersebut;

6.

Sistem jaringan informasi Hukum belum maksimal difungsikan;

7.

Tuntutan masyarakat makin tinggi untuk mencari keadilan dan
penyelesaian Hukum ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

8.

Perlunya penanganan penyelesaian batas administrasi wilayah;

9.

Perlunya pelaksanaan sistem koordinasi dalam penanganan
kerjasama antar daerah kabupaten/kota dan antar provinsi;

10. Perlunya

administrasi

perencanaan

penganggaran,

pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
11. Perlunya Unit Layanan Pengadaan (ULP)yang mandiri;
12. Optimalisasi penyaluran beras untuk masyarakat miskin;
13. Masih tingginya nilai inflasi daerah;
14. Makin banyaknya organisasi kemasyarakatan penerima hibah
dan bantuan sosial;
15. Perlunya koordinasi di bidang Kesejahteraan rakyat;
16. Perlunya pelayanan yang maksimal di bidang kehumasan dan
keprotokolan;
17. Perlu revisi PP 41 Tahun 2007;
18. Ditetapkannya target SPM dalam RPJMD;
19. Tuntutan pelayanan yang cepat, murah, mudah dan transparan;
20. Pentingnya penerapan Anjab dan ABK dalam penyusunan
standar kompetensi;
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21. Perlunya peningkatan disiplin Aparatur;
22. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah yang akuntabel;
23. Diperlukan

sistem

aplikasi

administrasi

dan

pelaporan

keuangan sesuai dengan perkembangan peraturan yang
berlaku;
24. Pelaksanaan sistem Manajemen TataKelola Barang Milik
Daerah;
25. Tertib Penataan Administrasi Umum di Sekretariat Daerah;
26. Terbatasnya sarana dan prasarana Pendukung di lingkungan
Sekretariat Daerah.
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