
 

1 Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021     

NOTULEN 

 
Kegiatan Rapat : 

1. Dasar Pelaksanaan 

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

- Peraturan Mendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda 

tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; 

- Surat Gubernur Nomor 050/0574/PPEP-BAPPEDA Tanggal 24 Februari 2020 hal 

Undangan. 

 
2. Tujuan 

Untuk mendapatkan masukan/saran guna penyempurnaan Rancangan Awal Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021. 

 
3. Peserta 

Peserta rapat adalah :  

1. Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat; 

2. DPRD Provinsi Kalimantan Barat; 

3. Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Barat; 

4. Rektor Perguruan Tinggi/Universitas di Pontianak; 

5. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 

6. Kepala Instansi Vertikal Kalimantan Barat; 

7. Pimpinan BUMD/BUMN; 

8. Ormas/LSM/NGO/Organisasi Kepemudaan; 

9. Pimpinan Perusahaan. 

10. Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat; 

 

Rapat : Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2021    

Hari/Tanggal : Kamis / 27 Februari 2020 
Waktu : 08.00 Wib – selesai 
Tempat : Hotel Kapuas Palace Pontianak  
Pimpinan Rapat : Gubernur Kalimantan Barat   
Notulen : Damasus Ekodimus, ST, MA 
Peserta Rapat : 450 orang 
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4. Arahan Bapak Gubernur Kalimantan Barat 

 
Gubernur Kalimantan Barat, dalam kegiatan konsultasi publik hari ini, 

menyampaikan beberapa poin arahan sebagai berikut: 

1. Kegiatan ini merupakan forum “pemurnian” data indikator kinerja 

pemerintahan daerah. Selama ini, masih banyak data yang tidak mencerminkan 

keadaan sebenarnya. Contohnya: data IPM Kalimantan Barat. 

2. Indeks infrastruktur: saya harap 2020 bisa mencapai 63%, dan 2021 mencapai  

67%, melalui percepatan pembangunan infrastruktur mendasar, terutama 

jalan. Saya harap 2023 sudah bisa melebihi 75%. 

3. Indeks reformasi birokrasi, kelemahan ada pada: 

a. OPD yang tidak cermat dalam penyusunan anggaran dan eksekusinya, ini 

harap diperbaiki. 

b. Kepala OPD tidak menguasai/memahami apa yang dianggarkan, sehingga 

tidak bisa/takut melaksanakan anggaran. Dinas Pendidikan dan dua OPD 

lain yang belum menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran diminta 

menyelesaikan laporan pelaksanaan anggaran dalam waktu dua hari dari 

sekarang. 

4. Pertumbuhan ekonomi turun; namun masih cukup baik. Gini rasio semakin 

baik; Desa Mandiri sekarang 87. 

5. TPT meningkat di hampir semua kab/kota kecuali Mempawah, Melawi, 

Pontianak dan Singkawang; saya minta Bappeda mengkaji hal ini. Saya harap 

tahun ini ada penurunan angka TPT. Kab. Sanggau harus mencermati 

penurunan angka TPT-nya. 

6. Pertumbuhan ekonomi akan stagnan bila semua barang produksi tidak 

dimaksimalkan pencatatan nilai pendapatannya, misalnya: pendapatan CPO 

sawit. 

7. Angka kemiskinan turun; data IKLH belum dirilis. 

8. Ekspor meningkat, impor menurun dengan drastis. Ini pencapaian yang sangat 

baik. 

9. Saya ingin data yang valid terkait capaian realisasi PDRB berdasarkan sektor 

usaha. Contoh: realisasi produksi gabah yang tidak sepadan dengan luas LP2B; 

data BPS dan BPN sama, namun data kita (Distan) justru dua kali lebih besar. 

Contoh lain: IUP pertambangan yang tidak sepadan dengan penerimaan sektor 

pertambangan. 

10. Saya harap Pertamina dapat lebih meningkatkan kolaborasi dengan Pemprov 

terkait distribusi gas. 

11. Kita harus kerja keras untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui 

optimalisasi sumber-sumber PAD. 
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12. Arah pembangunan kabupaten/kota: angka kemiskinan di Melawi harus 

mendapat perhatian khusus. Ketapang: pertumbuhan ekonomi tinggi, namun 

angka kemiskinan masih tinggi juga. 

13. Harus ada percepatan realisasi Desa Mandiri; yang menjadi Desa Mandiri harus 

diberi insentif sebesar nilai Dana Desa, dan dipersiapkan Warung Desa pada 87 

desa mandiri. Bumdes yang baik diberikan hibah penambahan modal. 

Bila ini terlaksana dengan baik, saya optimis angka IPM Kalbar pada 2023 bisa 

melampaui rata-rata nasional. 

14. Saya harap IPM Kalbar pada tahun 2021 sudah mencapai 69%. Kadis Kesehatan: 

prasarana medis RS Provinsi harus segera dikirim; harus dipersiapkan ruang 

praktek dokter yang baik dan prasarana   

15. Kadis Perkim: kegiatan lelang harus selesai minggu ini. 

16. PLBN Kelik; tahun ini pembebasan lahan harus selesai dan mulai dibangun. 

17. Aset kendaraan yang tidak dapat dipakai harus segera dilelang dan dihapus. 

18. Penurunan angka kemiskinan menjadi 5,99% cukup ambisius mengingat 

adanya peningkatan TPT. 

 

5. Sesi Diskusi  

 

Moderator: Hermayani Putra, S.IP 

Narasumber: Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. 

 

Sesi Pertama 

5.1.  Bpk. Edi Arianto, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalimantan Barat 

- Persoalan yang kami temukan: rendahnya nilai ekonomi tanaman perkebunan 

Suti Semarang, Bengkayang pada karena akses jalan yang belum baik. 

- Daerah Kendai masih terisolir; akses ke sarana pendidikan sulit. 

- Sekolah memiliki prasarana komputer, namun tidak tersambung dengan 

jaringan listrik. 

 

5.2.  Ibu Angel, Ketua Komisi I DPRD Provinsi  

- Petani di Kabupaten Landak dan Kalbar pada umumnya menghadapi 

kelangkaan pupuk; 

- Penyaluran listrik pada daerah 3T perlu didorong. 

 

5.3.  Bpk. Purwanto, Rektor UPB 

- Mengapa investasi di sektor SDA tidak linier dengan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat? 

- Kebijakan afirmatif seperti apa untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat 

mengenai optimalisasi pemanfaatan SDA? 
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- Peta potensi SDA saya rasa belum cukup akurat untuk menggambarkan 

peluang investasi Kalbar. 

 

5.4.  Ibu Eva Nurhadi Ishak, Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak 

- Kami ingin melaporkan beberapa permasalahan sosial sebagai berikut: tingkat 

putus sekolah SMP masih tinggi; tingginya kejahatan seksual, bahkan oleh 

anggota keluarga, tenaga pendidik, dan tokoh agama; penyalahgunaan bahan 

kimia berpotensi adiktif oleh anak.  

 

5.5. Bpk. Mulyadi, FMIPA Untan 

- Banyak mahasiswa yang tidak mampu melanjutkan kuliah karena faktor 

ekonomi; program-program bantuan pendidikan seperti Satu Desa Satu 

Sarjana dan beasiswa kepada mahasiswa diharap dapat membantu 

penanganan permasalahan ini. 

- Hasil-hasil penelitian oleh perguruan tinggi akan sangat bermanfaat bagi 

perencanaan pembangunan Kalbar, namun kurang dimanfaatkan. Perlu 

kolaborasi yang lebih baik antara perguruan tinggi dan Pemda. 

 

5.6. Bpk. Martinus Suwarno, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kalbar 

- Apa sebenarnya yang dibutuhkan rakyat Kalimantan Barat? 1) Infrastruktur 

jalan dan jembatan, bila jalan provinsi sudah baik, ; 2) Jaringan listrik, masih 

banyak desa belum berlistrik; 3) jaringan telekomunikasi, blank spot masih ada 

di mana-mana; 4) air bersih, daerah-daerah perhuluan sungai sudah rusak 

akibat kegiatan perkebunan kelapa sawit → sumber air bersih berkurang. 

- Banyak pasar desa yang tidak operasional. 

- IDM: kewenangannya lebih banyak pada tingkat kabupaten dan desa. Bila 

semuanya diberi bantuan berupa dana hibah, maka belanja langsung akan 

berkurang. 

- Tumpang tindih lahan masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit dan 

pertambangan. Pemprov. Kalbar harus membentuk tim untuk menangani 

pelepasan lahan masyarakat dari HGU perusahaan. 

 

Tanggapan Sesi I 

 

Gubernur Kalbar: 

- Suti Semarang sudah akan selesai dalam 1-2 tahun, sudah mulai dibangun. 

Prioritas diletakkan pada pembangunan jembatan. 

- Untuk mengatasi permasalahan akses ke sekolah dan mengurangi angka putus 

sekolah SMP, kami mempersiapkan pembangunan asrama-asrama bagi siswa 

SMP, sehingga mereka dapat tinggal di dekat sekolah. 

- Kelangkaan pupuk akan segera kami tangani. 

- Sya setuju mengenai penanganan permasalahan listrik. Rasio desa belum 

berlistrik sudah berkurang, namun ada desa-desa yang sulit dijangkau jaringan 
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listrik PLN. Solusinya: penyaluran PLTS (komunal) dan solar cell. Saya sudah 

sampaikan agar program penyaluran PLTS dan solar cell ini ditingkatkan. Untuk 

desa yang dapat dijangkau jaringan PLN, kami terus dorong agar dapat 

tersambung. 

- Optimalisasi SDA untuk kesejahteraan masyarakat: ada ketidakadilan regulasi 

untuk komoditas-komoditas utama Kalbar, contoh: tembakau vs CPO. Contoh 

lain: bauksit, di mana pendapatan dari nilai ekspor bauksit sangat rendah. 

- Lahan tumpang tindih: perusahaan tidak bisa menanam karena adanya sengketa 

dengan masyarakat. Ada oknum pengusaha nakal yang memanfaatkan 

masyarakat untuk kepentingannya, contoh: menjadikan masyarakat sebagai 

kontraktor pembersihan lahan. Oknum perusahaan seperti ini saya usulkan agar 

ijin konsesinya dicabut oleh bupati dan diserahkan kepada masyarakat. 

- Lahan berstatus hutan namun kenyataannya sudah tidak berhutan dan 

seharusnya diserahkan kepada masyarakat, namun distribusi lahan seharusnya 

berdasarkan pertimbangan mengenai kecocokan fungsi lahan. 

- Peta potensi SDA bukan masalah rendahnya investasi, namun BIG hanya mampu 

menampilkan peta permukaan, namun tidak ada peta potensi di bawah 

permukaan. Selain itu, infrastruktur untuk mengelola SDA  juga belum optimal. 

- Sinergi KPAI dengan pemprov dan pemerintah kabupaten/kota harus 

ditingkatkan. Bukan anak penyalahguna bahan kimia yang harus diproses, 

namun penyedia. 

- Beasiswa untuk mahasiswa bukan tupoksi pemprov, namun dapat saja 

dilaksanakan. 

- Untuk pemanfaatan hasil penelitian bagi perencanaan pembangunan, akademisi 

bekerjasama dengan pemprov melalui Badan Litbang Provinsi. 

- Saya setuju dengan pernyataan Bapak Martinus mengenai kebutuhan 

masyarakat Kalbar, terutama infrastruktur jalan dan jembatan. Kita juga sama-

sama menuntaskan permasalahan jaringan listrik; tahun lalu kita dapat bantuan 

CSR pertambangan untuk mewujudkan 8500 sambungan listrik rumah tangga 

miskin di pedesaan. Pembangunan jaringan telekomunikasi di kawasan pedesaan 

sudah cukup banyak, namun terus ditingkatkan; masyarakat cederung memilih 

jaringan telekomunikasi dibanding peningkatan kualitas jalan. Jaringan air bersih 

di pedesaan terus ditingkatkan, terutama karena menyangkut tingkat kesehatan 

masyarakat. 

- Saya akui masih ada pasar desa yang tidak operasional, nantinya akan kita pilih 

yang benar-benar siap saja. 

- Tidak semua indikator IDM merupakan kewenangan kabupaten dan desa, namun 

terdapat beberapa indikator yang menjadi kewenangan provinsi juga (20 

indikator). 

- Permasalahan tumpang tindih lahan sudah didisposikan ke Kadis Perkebunan 

dan Kadis LHK agar dibuat tim penyelesaiannya. 

- Potensi SDA kita luar biasa besar, namun ada positif-negatifnya. 

Contoh: potensi kratom di Kapuas Hulu yang berbenturan dengan regulasi 

narkotika. Saya memberi solusi agar kratom tidak dilarang, karena konsumsi 
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kratom tidak menyebabkan hasil positif tes zat narkotika. Fenomena ini 

semestinya diteliti oleh perguruan tinggi. 

Usaha kratom berpotensi mengalihkan masyarakat dari kegiatan yang 

menyebabkan degradasi hutan dan lahan, namun industri tersebut justru tidak 

mendapat dukungan. 

- Kalau sinergitas antara Pemprov, DPRD Provinsi dan pemkab/kota berjalan baik, 

maka kita dapat membuat lompatan besar untuk pembangunan Kalbar. 

 

 

Sesi Kedua 

 

5.7. Bapak Iwan Kurniawan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Kalbar 

- Usulan: peningkatan kualitas penyiaran, penyediaan radio komunitas berbasis 

BUMDes, menumbuhkembangkan industri kreatif melalui televisi dan radio. 

- Dimohon adanya Peraturan Daerah terkait penyiaran televisi, radio dan 

televisi kabel yang saat ini marak. 

- Kami sudah mencoba mensosialisasikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan 

Stasiun Siaran Jaringan. 

 

5.8. Bapak Prof. Abdul Hamid 

- Mengenai masalah infrastruktur dasar: ada keterkaitan antara infrastruktur 

satu dan lainnya. Saya menyarankan agar setiap bupati/walikota untuk 

membuat Master Plan Infrastruktur di wilayahnya masing-masing. 

- Banyak jembatan, bangunan irigasi, bangunan pelindung pantai dan dermaga 

dengan perencanaan dan kualitas pekerjaan yang kurang baik, sehingga 

membebani biaya perawatan; perlu kontrol yang lebih baik. 

- Rendahnya kualitas lingkungan hidup: contohnya penurunan kualitas air 

minum karena degradasi lingkungan. 

- Masalah erosi terjadi di mana-mana. Pengamanan pantai dan sungai perlu 

diperhatikan. 

- Transportasi sungai juga jangan dilupakan. 

- Diperlukan perencanaan drainase skala provinsi. 

- Potensi terjadinya pergerakan tanah harus diperhatikan dalam perencanaan 

infrastruktur. 

 

5.9. Bapak Sudjiwo, Wabup Kubu Raya 

- Saya mengapresiasi semangat Bapak Gubernur dan Pemprov dalam 

mewujudkan Desa Mandiri. Semangat ini bahkan mencapai desa-desa 

terpencil. 

- Kewenangan Pemprov terkait jalan: jalan Adisucipto kini begitu padat dan 

mohon menjadi prioritas. 

- Mengenai bagi hasil pajak: ada data bagi hasil pajak yang perlu dimutakhirkan 

dan divalidasi, karena penerimaan Kubu Raya berada sangat rendah. Padahal, 
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Kubu Raya merupakan hinterland Kota Pontianak; penerimaan yang rendah 

tersebut dirasa tidak masuk akal. 

 

5.10. Bapak Rustam, Rektor IKIP PGRI 

- Kami mohon agar dilakukan transparansi sertifikasi dan pembukaan peluang 

kerja melalui kuliah 3 semester di luar kampus (magang). Banyak perusahaan 

yang menolak mahasiswa untuk magang; kami mohon agar Gubernur dapat 

mendorong perusahaan untuk menerima mahasiswa magang. 

- Kami usul dilakukan audiensi antara kepala perguruan-perguruan tinggi 

dengan Gubernur, sehingga kami dapat menyampaikan permasalahan-

permalahan dan usulan khusus terkait pelaksanaan pendidikan tinggi kepada 

Bapak. 

 

5.11. Bapak Saeri Sandiman, Fak. Pertanian UNTAN 

- Terdapat potensi pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit sebagai pupuk 

organik untuk mengatasi masalah kelangkaan pupuk. 

 

5.12. Ibu Hariati, Persatuan Orang Melayu (POM) 

- Saya ingin agar pelayanan kesehatan RS tidak lagi berdasarkan domisili, 

sehingga pelayanan dapat segera diberikan kepada masyarakat luar daerah 

yang berdomisili di luar daerahnya. 

 

Tanggapan Sesi Kedua 

 

Wakil Gubernur Kalbar: 

- Hari ini kita menyerap aspirasi untuk dituangkan dalam rancangan kerja 

pemerintah daerah tahun 2021. 

- Masukan agar TV kabel diatur melalui sebuah perda akan kami tindak lanjuti. 

- Mengenai bangunan-bangunan yang mangkrak di Kalimantan Barat, salah satunya 

RS Universitas Tanjungpura, saat ini dikelola oleh PUPR, sehingga dapat 

disampaikan kepada Dinas PUPR. 

- Perencanaan peningkatan Jalan Adisucipto sudah ada, tahun 2021 akan kami 

laksanakan. 

- Mengenai rendahnya bea balik nama ranmor Kubu Raya, seringkali karena pemilik 

ranmor melakukan pembayaran di Kota Pontianak. 

- Mengenai permohonan audiensi praktisi perguruan tinggi dengan Gubernur, kami 

akan memberikan waktu untuk mewujudkan permohonan tersebut. 

- Mengenai pemanfaatan tandan buah kosong untuk organik untuk mengurangi 

pupuk kimia non-subsidi; kami rasa penyalahgunaan pupuk subsidi oleh 

distributor perlu ditindak terlebih dahulu. 

- Masyarakat yang akan dirawat di RS Provinsi memang terlebih dahulu haru 

mendapat rujukan dari puskesmas/RSU kabupaten, namun Gubernur telah 
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memberikan arahan agar pasien-pasien dari daerah agar langsung dilayani di RS 

provinsi. 

 

Gubernur Kalbar: 

- Radio perbatasan sudah dikembangkan melaui program peningkatan status Desa 

Mandiri. Konten lokal merupakan kewenangan KPI; silahkan tegas kepada stasiun 

TV lokal. 

- Betul, dibutuhkan Master Plan Infrastruktur di tingkat kabupaten/kota untuk 

disatukan di provinsi. Saat ini baru Kabupaten Landak yang menyampaikan. Saya 

harap kabupaten/kota yang lain dapat menyusul. 

- Saya akui memang masih ada infrastruktur dengan kualitas perencanaan rendah.  

- 70% DAS Kapuas sudah rusak. Untuk normalisasinya diperlukan kerja bersama. 

Contohnya: pencemaran oleh PETI. Jangan harap masalah pencemaran selesai bila 

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tidak ditetapkan. 

- Data wajib pajak sudah berdasarkan nama dan alamat. Seringkali ditemukan 

penduduk Kubu Raya, namun kendaraannya tercatat di Pontianak, sehingga bea 

balik nama kendaraan bermotor untuk Kubu Raya rendah. 

- Saya sudah pernah beraudiensi dengan rektor-rektor perguruan tinggi swasta, 

namun hasil pembahasan dalam audiensi tersebut belum diwujudkan hingga saat 

ini. Contoh: belum dilantiknya Dewan Pendidikan. 

- Perencanaan drainase Kalbar memang amburadul karena kita tidak punya data 

topografi lahan. 

- Sarana olahraga akan ditingkatkan. Sudah direncanakan perbaikan satu gedung 

olahraga di Pontianak dan sasana tinju di Kayong Utara. 

- Kualitas udara Pontianak dianggap nomor 4 terburuk se-Indonesia, lebih buruk 

dari Jakarta, padahal kenyataannya tidak demikian. Metode pengukuran dan 

lembaga pengukurnya perlu dipertanyakan. 

- Masalah ekologi: disasar melalui program peningkatan IDM yang salah satu 

indikatornya adalah Indeks Ketahanan Lingkungan. 

- Bila sasaran pengarusutamaan gender ingin dipenuhi, maka salah satu caranya 

adalah peningkatan partisipasi perempuan dalam kancah politik. 

- Kepala-kepala OPD sudah diarahkan untuk menemui Menpan RB, sehingga 

kelemahan-kelemahan OPD sudah dapat diidentifikasi. 

- Intinya, kami akan intens merealisasikan rencana-rencana yang sudah disusun 

bersama DPRD. Ketua DPRD jangan sungkan mengundang saya untuk membahas 

apa-apa saja yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya juga selalu 

berkoordinasi dengan anggota legislatif di tingkat pusat untuk menyuarakan isu-

isu sentral Kalimantan Barat. 

 

6. Penutup (oleh Moderator) 

 

Demikian sesi diskusi Forum Konsultasi Publik RKPD 2021 Provinsi Kalimantan 

Barat. Kami berharap, proses ini terus bergulir dan kolaborasi para pihak di Kalimantan 

Barat dapat berlanjut. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara 
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Hasil Konsultasi Publik RKPD Provinsi Kalimantan tahun 2021 oleh para pihak dan 

kepala-kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

 
 

Pontianak, 27 Februari 2020 

Notulen, 

 

ttd 

 

Damasus Ekodimus, ST, MA 
NIP. 19841211 201101 1 002  

                        


