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BAB I. GAMBARAN UMUM KALIMANTAN 

 

1.1  Kondisi Geografis 

A. Letak dan Luas Wilayah 

Kalimantan berasal dari bahas Sansekerta yaitu Kalamanthana. Kala berarti musim dan 

Manthana berarti membakar, Kalamanthana yaitu pulau yang udaranya sangat panas atau 

membakar. Kondisi Astronomis Pulau Kalimantan pada wilayah Indonesia terletak antara 4° 24' LU - 

4° 10' LS dan 108° 30' BT - 119° 00' BT. Mengacu pada letak astronomis ini, pulau Kalimantan 

merupakan salah satu pulau yang dilintasi garis 0ᵒ atau sering kita sebut sebagai garis khatulistiwa. 

Dengan demikian bisa dipastikan jika seluruh bagian pulau Kalimantan adalah kawasan tropis 

sehingga cuaca di Kalimantan sangat menyengat.  

Dilihat dari kondisi geografis Pulau Kalimantan merupakan pulau terluas ketiga di dunia, dengan 

luas 743.330 km2 dengan pembagian Pulau Kalimantan menjadi wilayah Indonesia 73%, Malaysia 

26%, dan Brunei 1%. Dalam arti luas "Kalimantan" meliputi seluruh pulau yang juga disebut dengan 

Borneo, sedangkan dalam arti sempit Kalimantan hanya mengacu pada wilayah Indonesia. 

Adapun batas-batas wilayah Kalimantan adalah sebagai berikut: 

 Utara : berbatasan dengan Malaysia 

 Barat : berbatasan dengan Selat Karimata 

 Timur : berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi 

 Selatan : berbatasan dengan Laut Jawa 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 

2017, Luas Pulau Kalimantan yang termasuk dalam wilayah Indonesia mencapai 544.150,07 km2   

atau sekitar 28,39 persen dari total luas wilayah Indonesia yang mencapai 1.916.862,20 km2. 

 

Secara administratif, Kalimantan terbagi menjadi 5 provinsi yaitu Kalimantan Utara dengan 

ibukota Tanjung Selor, Kalimantan Timur dengan ibukota Samarinda, Kalimantan Selatan dengan 

ibukota Banjarmasin, Kalimantan Tengah dengan ibukota Palangkaraya, dan Kalimantan Barat 

dengan ibukota Pontianak. Provinsi dengan luas terbesar adalah Provinsi Kalimantan Tengah dengan 

luas wilayah 153.564,50  Km2. Sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan 

luas wilayah terkecil di Kalimantan yaitu hanya sekitar 38.744,23 Km2. 

 

Tabel 1.1 Luas Wilayah Pulau Kalimantan dan Ibu kota Menurut Provinsi, 2017 

No Provinsi Ibukota Luas (Km
2
) % 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Kalimantan Barat Pontianak 147 307,00 27,07 

2. Kalimantan Tengah Palangkaraya 153 564,50 28,22 

3. Kalimantan Selatan Banjarmasin 38 744,23 7,12 

4. Kalimantan Timur Samarinda 129 066,64 23,72 

5. Kalimantan Utara Tanjung Selor 75 467,70 13,87 

Kalimantan  544 150,07 100 

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 

tanggal 29 Desember 2017 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://id.wikipedia.org/wiki/Brunei
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A. Iklim, Suhu dan Kelembaban Wilayah 

Seperti wilayah Indonesia lainnya, Pulau Kalimantan juga beriklim tropis dengan memiliki 

dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada 

bulan Mei hingga bulan Oktober, sedangkan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan 

November hingga bulan April. Sebagai salah satu pulau yang dilewati oleh garis khatulistiwa, maka 

iklim di Kalimantan juga dipengaruhi oleh angin muson yaitu angin muson barat (November-April) 

dan angin muson timur (Mei-Oktober). 

Namun pada beberapa tahun terakhir, kondisi musim di Kalimantan tiidak menentu. Pada 

bulan yang seharusnya mengalami musim kemarau, ternyata tidak kemarau sama sekali, atau pada 

musim penghujan dimana seharusnya hujan akan sering turun, tetapi yang terjadi adalah musim 

kemarau. 

 

Tabel 1.2 Temperatur Udara, Kelembaban, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari pada 

Stasiun Meteorologi di Ibukota Provinsi di Kalimantan, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber: DDA tahun 2018 masing-masing provinsi di Kalimantan, BPS 

 

Temperatur udara di suatu tempat ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat dan jaraknya 

dari pantai. Di Kalimantan temperatur udara terendah ada di Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan) 

dengan temperatur sebesar 20,4 0C. Begitu juga dengan temperatur tertinggi adalah Kota 

Banjarmasin (36,8 0C). 

Jika dilihat berdasarkan kelembaban udara di Kalimantan, Kota Samarinda (Kalimantan 

Timur) memiliki kelembababan udara yang terendah di wilayah Kalimantan yaitu sebesar 81,3 

persen. Sedangkan kelembabapan udara tertimggi adalah di Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan) 

yaitu sebesar 88 persen. Sementara itu curah hujan tertinggi adalah di Kota Pontianak (Kalimantan 

Barat) yaitu sebesar 601,0 mm. Sedangkan curah hujan terendah adalah Kota Samarinda (213,9 

mm).  

 

1.1 Pemerintahan 

A. Nama Gubernur dan Pembagian Wilayah 

Secara administratif, wilayah Kalimantan terbagi menjadi 5 provinsi, dengan provinsi 

termuda adalah Kalimantan Utara yang telah diresmikan pada tanggal 25 Oktober 2012, 

U r a i a n 

S t a s i u n 

Pontianak Palangkaraya Banjarmasin Samarinda 
Tanjung 

Selor 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1.  Temperatur 

Udara (
0
C) 

28,4 27,5 26,4 27,7 - 

         - Minimum 22,8 21,4 20,4 24,3 23,8 

         - Maksimum 34,1 35,2 36,8 33,3 33,4 

  2.  Kelembaban 

Udara (%) 
86,0 82,8 88,0 81,3 84,0 

  3.  Curah Hujan 

(Mm) 
601,0 287,6 268,9 213,9 296,4 

  4.  Penyinaran 

Matahari (%) 
73,0 54,9 48,0 39,3 50,17 
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berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Selain Kalimantan Utara yang beribukota di 

Tanjung Selor, ada 4 provinsi lainnya di Kalimantan yaitu Kalimantan Barat dengan ibukota  

Pontianak, Kalimantan Tengah dengan ibukota Palangkaraya, Kalimantan Selatan dengan ibukota 

Banjarmasin dan Kalimantan Timur dengan ibukota Samarinda. Dari kelima provinsi di Kalimantan 

tersebut, dua diantaranya baru saja (tahun 2018) berganti kepemimpinan (Gubernur dan Wakil 

Gubernur) yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur. 

 

Tabel 1.3 Nama-nama Gubernur dan Wakil Gubernur Se Kalimantan, 2018 

Provinsi Nama Gubernur Nama Wakil  

Gubernur 

Per iode 

(1) (2) (3) (4) 

Kal imantan Barat  
H.  Sutarmidj i ,  S.H,  

M.Hum 

Drs.  H.  Ria  Norsan,  

M.M, M.H 
2018-2023 

Kal imantan Tengah H.  Sug ianto Sabran Habib H.  Sa id Ismail  2016-2021 

Kal imantan Selatan 
H.  Sahbir in Noor,  

S .Sos ,  M.H 

Drs.  H.  Rudy  

Resnawan, M.B.A 
2016-2021 

Kal imantan Timur 
Dr.  I r.  H.  Is ran 

Noor,  M.S i 

H.  Hadi  Mulyadi S.S i ,  

M.S i 
2018-2023 

Kal imantan Utara 
Dr.  H.  I r ianto 

Lambrie 

H.  Udin Hiangg io,  

B.Sc 
2016-2021 

Sumber: BPS masing-masing provinsi di Kalimantan 

 

Jika dilihat berdasarkan wilayah administratifnya, terdapat 47 kabupaten dan 9 kota di 

wilayah Kalimantan. Dari 56 kabupaten/kota tersebut, terbagi menjadi 619 wilayah kecamatan dan 

terbagi lagi menjadi 7.241 wilayah administrasi desa/kelurahan. Jumlah kecamatan dan 

desa/kelurahan tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Untuk wilayah administrasi kecamata mengalami peningkatan sebesar 0,16 persen sedangkan untuk 

wilayah desa/kelurahan mengalami peningkatan sebesar 0,19 persen. 

 

Tabel 1. 4 Pembagian Wilayah Administrasi Pulau Kalimantan 

Dirinci Per Provinsi, 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Sumber: Statistik Potensi Desa Indonesia 2018 

 

 

No Provinsi 
Jumlah 

kabupaten 
Jumlah 

kota 
Jumlah 

kecamatan 

Jumlah 
desa/kel
urahan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Kalimantan Barat 12 2 174 2 137 

2. Kalimantan Tengah 13 1 136 1 576 

3. Kalimantan Selatan 11 2 153 2 008 

4. 

5. 

Kalimantan Timur 

Kalimantan Utara 

7 

4 

3 

1 

103 

53 

1 038 

482 

 Kalimantan 47 9 619 7 241 
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Provinsi dengan jumlah kecamatan terbanyak adalah Kalimantan Barat (174 kecamatan), 

begitu juga dengan jumlah desa/kelurahan di Kalimantan Barat juga yang paling banyak jika 

dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 2.137 persen. Posisi kedua 

dengan jumlah kecamatan dan desa/kota terbanyak di wilayah Kalimantan adalah Provinsi 

Kalimantan Selatan, dimana ada sebanyak 153 kecamatan dan 2.008 desa/kelurahan. Sementara itu, 

provinsi termuda yaitu Kalimantan Utara ada 5 kabupaten/kota, 53 kecamatan dan 482 

desa/kelurahan. 

 

B. Keuangan Daerah 

Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi 

stabilisasi, dan fungsi alokasi. Dengan otonomi daerah, setiap daerah mempunyai hak dan 

kewajibanmengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan mendekatkan pelayanankepada masyarakat, 

termasuk dalam menyelenggarakan fungsinya masing-masing, yang tentu saja hal tersebut akan 

berkaitan erat dengan keuangan daerah. 

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menuntut pemerintah daerah untuk 

mengelola sumber-sumber pendapatan yang dimiliki secara baik serta optimal. Terdapat tiga sumber 

utama pendapatan daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, serta Lain-Lain 

Pendapatan Daerah yang Sah. 

Secara total nilai, penerimaan daerah terbesar tahun 2017 adalah provinsi Kalimantan Timur 

yaitu hanya sebesar Rp2,2 triliun. Apabila dilihat berdasarkan struktur penerimaan daerah, maka 

terdapat dua provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar yakni Provinsi Kalimantan 

Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur, dengan nilai PAD yang mengambil porsi lebih dari 55 persen 

dari total penerimaan daerahnya. 
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Tabel 1.5 Penerimaan Daerah Menurut Provinsi dan Jenis Penerimaan di Kalimantan, 2017 

No Provinsi 
Penerimaan Daerah 

(juta Rupiah) 
Proporsi 

(1) (2) (3) (4) 

1  Provinsi Kalimantan Barat 5 389 204  100,00 

 a Pendapatan Asli Daerah 1 945 647 36,10 

 b Dana Perimbangan 3 420 092 63,46 

 c Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 23 464 0,44 

2  Provinsi Kalimantan Tengah 4 098 485 100,00 

 a Pendapatan Asli Daerah 1 342 331 32,75 

 b Dana Perimbangan 2 728 245 66,57 

 c Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 27 909 0,68 

3  Provinsi Kalimantan Selatan 5 703 186 100,00 

 a Pendapatan Asli Daerah 3 205 744 56,21 

 b Dana Perimbangan 2 457 435 43,09 

 c Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 40 007 0,70 

4  Provinsi Kalimantan Timur 8 141 598 100,00 

 a Pendapatan Asli Daerah 4 575 599 56,20 

 b Dana Perimbangan 3 533 010 43,39 

 c Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 32 989 0,41 

5  Provinsi Kalimantan Utara 2 223 752 100,00 

 a Pendapatan Asli Daerah 482 741 21,71 

 b Dana Perimbangan 1 646 669 74,05 

 c Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 94 342 4,24 

Sumber: DDA tahun 2018 masing-masing provinsi di Kalimantan 

 

Pengeluaran pemerintah daerah selain menjadi sumber pembiayaan bagi program-program 

sosial, juga berperan besar dalam meningkatkan dan mempertahankan permintaan agregat serta 

pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan sistem desentralisasi maka jenis-jenis pengeluaran tiap-tiap 

daerah akan berbeda-beda yang diwarnai dan disesuaikan dengan kondisi dan keunikan yang dimiliki 

setiap daerah. 
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Tabel 1.6 Realisasi Pengeluaran Menurut Provinsi Dan Jenis Pengeluaran, 2017 (miliar Rupiah) 

 

Jenis Belanja Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Kaltara 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Belanja Langsung 2 466 1 520 2 741  3 038 1 493 

Belanja Pegawai 123 180 147 222 149 

Belanja Barang 
dan Jasa 

1 388 775 1 382 1 878 689 

Belanja Modal 955 565 1 212 938 654 

Belanja Tidak Langsung 2 794 2 167 2 995 5 571 957 

Belanja Pegawai 1 116 1 115 1 287 1 699 399 

Belanja Subsidi 0 2 0 0 21 

Belanja Hibah 970 445 585 1 035 208 

Belanja Bantuan 
Sosial 

1 38 0 5 2 

Belanja Bagi Hasil 
kepada 
Prov/Kab/Kota  

703 557 1 114 2 104 134 

Belanja Bantuan 
Keuangan 

2 7 1 721 193 

Belanja Tidak 
Terduga 

2 3 7 6 0 

Total 5 260 3 687 5 737 8 609 2 449 

      Sumber: DDA tahun 2018 masing-masing provinsi di Kalimantan 

 

C. Penanaman Modal 

Kegiatan penanaman modal (investasi) adalah kegiatan yang berperan sentral dalam 

perekonomian. Penanaman modal terdiri dari dua sumber yaitu penanaman modal asing (PMA) dan 

penanaman modal dalam negeri (PMDN). Kedua sumber modal tersebut merupakan modal untuk 

menggerakkan perekonomian daerah. Dampak positif dari majunya perekonomian daerah adalah 

mampu menekan angka pengangguran. 
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Tabel 1.7 Realisasi PMA dan PMDN Menurut Provinsi, 2018 

Provinsi 

Penanaman Modal 
Asing 

Penanaman Modal Dalam 
Negeri 

Jumlah 
Proyek 

Investasi 
(Juta US $) 

Jumlah 
Proyek 

Investasi 
(miliar Rp) 

1 2 3 4 5 

Kalimantan Barat 305 491,9 330 6 591,4 

Kalimantan Tengah 179 678,5 195 13 091,6 

Kalimantan Selatan 99 129,2 170 9 975,2 

Kalimantan Timur 275 587,5 309 25 942,0 

Kalimantan Utara 56 67,3 83 1 356,8 

Kalimantan 914 2 887,4 1 087 30 234,1 

                         Sumber: Indikator Ekonomi Indonesia April 2019 

 

1.2 Penduduk dan Ketenagakerjaan 

A. Jumlah dan Komposisi Penduduk 

Menurut hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk di Pulau Kalimantan pada tahun 2018 

mencapai 16.134.779 jiwa yang terdiri dari 8.299.480 jiwa penduduk laki-laki dan 7.835.299 jiwa 

penduduk perempuan. Pada tahun 2018, jumlah penduduk terbanyak di pulau Kalimantan  terdapat 

di Provinsi Kalimantan Barat yang mencapai 5.001.664 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling 

sedikit terdapat di Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 716.407 jiwa. 

Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan  Selatan,  dengan  kepadatan  

penduduknya mencapai 108 jiwa/km2, artinya bahwa setiap 1 km2 dihuni oleh 108 jiwa. Sedangkan 

tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di Provinsi Kalimantan  Utara dengan tingkat 

kepadatan hanya 9 jiwa/km2  atau setiap 1 km2 hanya dihuni oleh 9 jiwa saja. 

Jika dikelompokkan menurut jenis kelamin, maka seluruh provinsi di Kalimantan memiliki 

komposisi penduduk yang hampir sama dimana penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan 

penduduk perempuan, yakni berkisar 51 hingga 53 persen dari total penduduk masing-masing 

Provinsi.  

Komposisi penduduk juga dapat dilihat dari rasio jenis kelamin. Rasio ini diperoleh dengan 

membandingkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan (jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah 

penduduk perempuan dikalikan 100). Jika sex ratio di atas 100 berarti bahwa jumlah penduduk laki-

laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Demikian sebaliknya, jika sex ratio di 

bawah 100 berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-

laki.  Secara umum sex ratio untuk regional Kalimantan adalah 106,22. Dengan kata lain terdapat 

sekitar 106 jiwa penduduk laki-laki untuk setiap 100 jiwa penduduk perempuan di Kalimantan. 
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Tabel 1.8 Jumlah penduduk dan Kepadatan per Provinsi di Kalimantan, 2018 

 

 

No 

Provinsi Penduduk Kepadatan 

(jiwa/ 

km2) 
Laki-laki Perempuan Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Kalimantan Barat  2 544 860 2 456 804 5 001 664 34 

2. Kalimantan Tengah 1 391 078 1 269 131 2 660 209 17 

3. Kalimantan Selatan  2 121 999 2 060 696 4 182 695 108 

-4. Kalimantan Timur 1 861 532 1 712 272 3 573 804 28 

5. Kalimantan Utara 380 011 336 396 716 407 9 

 Kalimantan 8 299 480 7 835 299 16 134 779 30 

Sumber: BPS masing-masing provinsi se-Kalimantan 

 

B. Ketenagakerjaan 

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek mendasar dalam menciptakan kemakmuran 

dan kesejahteraan manusia. Hal ini berkaitan dengan keperluan manusia dalam pemenuhan 

kebutuhan demi keberlangsungan hidup mereka. Di sisi lain, manusia juga membutuhkan pengakuan 

dari masyarakat terhadap kemampuan individu mereka. 

Kelompok penduduk berumur 15 tahun ke atas merupakan kelompok yang potensial secara 

ekonomi sehingga disebut dengan penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi 

angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan 

pencari kerja, sementara bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang sedang bersekolah, 

mengurus rumah tangga dan sebagai penerima pendapatan serta lainnya. 

Kondisi Agustus 2018, penduduk usia kerja di Kalimantan mencapai 11.687.555 jiwa, dimana 

sekitar 68,43 persen merupakan kelompok penduduk angkatan kerja dan sisanya yaitu sebesar 31,57 

persen termasuk penduduk bukan angkatan kerja. Proporsi angkatan kerja terhadap penduduk umur 

15 tahun ke atas biasa disebut dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). 

  



 

 9 

Tabel 1.9 Penduduk Provinsi Kalimantan Berusia 15 tahun ke atas  

Menurut Jenis Kegiatan Utama, 2018 

Kegiatan Provinsi 

Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Kaltara 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I.Angkatan Kerja 2 451 399 1 355 399 2 116 944 1 732 598 341 197 

1.Bekerja 2 346 881 1 301 002 2 021 666 1 618 285 323 400 

2.Pengangguran 104 518 54 397 95 278 114 313 17 797 

II.Bukan Angkatan Kerja 1 119 383 579 921 895 453 933 311 161 950 

1.Sekolah  286 333 142 306 226 018 238 947 45 089 

2. Mengurus 
Rumah Tangga 

697 165 388 927 570 694 593 523 98 718 

3.Lainnya 135 885 48 688 98 741 100 841 18 143 

Penduduk berumur 15+ 
tahun 

3 570 782 1 935 320 3 012 397 2 665 909 503 147 

Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja (TPAK) 

68,65 70,03 70,27 64,99 67,81 

Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) 

4,26 4,01 4,50 6,60 5,22 

Sumber: Keadaan Angkatan kerja di Indonesia Agustus 2018 

  

Provinsi di Kalimantan dengan nilai TPAK tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 

sebesar 70,27 persen. Artinya terdapat sebesar 70,27 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas di 

Kalimantan Selatan yang termasuk ke dalam penduduk yang aktif dalam kegiatan ekonomi. 

Sementara itu, provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan nilai TPAK terendah di wilayah 

Kalimantan yaitu sebesar 64,99 persen. 

Permasalahan terpenting dalam hal ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran. Isu ini 

menjadi salah satu fokus strategi pembangunan yaitu penurunan angka pengangguran. Data 

pengangguran di wilayah Kalimantan kondisi Agustus 2018 menunjukkan bahwa provinsi Kalimantan 

Timur menjadi provinsi dengan angka pengangguran tertinggi yaitu mencapai 114.313 jiwa atau 

sebesar 6,60 persen dari total angkatan kerja, sedangkan provinsi dengan angka pengangguran 

terendah adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 

 

C. Lapangan Usaha Penduduk 

Dalam era globalisasi, peningkatan kesejahteraan manusia saat ini tidak hanya berorientasi 

pada penciptaan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran atau kesempatan kerja. Namun, 

orientasi utama adalah menjadikan masyarakat sebagai pelaku ekonomi dengan meningkatkan 

keterampilan kewirausahaan (entrepreneurship), sehingga pada akhirnya mereka dapat menciptakan 

usaha-usaha kecil dan menengah. Hal tersebut akan berimbas pada penciptaan lapangan kerja baru 

dan pada akhirnya akan dapat mengatasi pengangguran dan menciptakan manusia yang tangguh 

serta terbebas dari kemiskinan.  

Jika dilihat mata pencaharian penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut 

lapangan usaha, maka mata pencaharian penduduk Kalimantan yang paling utama adalah bekerja di 

lapangan usaha pertanian atau sekitar 36,93 persen dari seluruh penduduk 15 tahun ke atas yang 
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bekerja. 

Mata pencaharian penduduk Kalimantan yang kedua adalah bekerja di lapangan usaha 

perdagangan, hotel, dan restoran yaitu sekitar 22,26 persen. Diurutan ketiga adalah bekerja di 

lapangan usaha jasa-jasa, yaitu sebesar 15,90 persen. Mata pencaharian yang dominan  oleh 

penduduk usia kerja di setiap provinsi di Kalimantan kurang lebih sama dengan urutan tersebut, 

hanya komposisinya yang berbeda. 

Lahan yang luas serta kemudahan untuk berpartisipasi dalam lapangan usaha pertanian yang 

tidak mensyaratkan pendidikan dan ketrampilan khusus sepertinya menjadi pendorong utama 

masyarakat bekerja di lapangan usaha pertanian terutama masyarakat di daerah perdesaan. 

 

Tabel 1.10 Penduduk Provinsi Kalimantan Berumur 15 tahun ke atas yang 

Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha,  2018 

Lapangan Usaha 
Provinsi 

Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Kaltara 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1.Pertanian 1 195 545 499 137 683 195 347 901 85 193 

2.Pertambangan dan Penggalian 36 230 81 662 78 053 144 717 10 752 

3.Industri Pengolahan 150 714 71 912 178 084 115 908 27 530 

4.Listrik, Gas dan Air Bersih 10 224 5 959 13 024 15 107 2 677 

5.Konstruksi 151 211 78 437 92 536 84 908 17 178 

6.Perdagangan, Hotel dan 

Restoran 

394 230 276 854 518 502 434 865 70 137 

7.Transportasi, Pergudangan, dan 

Komunikasi 

74 581 48 135 100 966 88 195 20 220 

8.Keuangan, Perbankan dan Jasa 

Perusahaan 

45 369 21 894 48 542 68 728 12 007 

9.Jasa-jasa 288 777 217 012 308 764 317 956 77 706 

Jumlah 2 346 881 1 301 002 2 021 666 1 618 285 323 400 

Sumber: Keadaan Angkatan kerja di Indonesia Agustus 2018 

 

1.4 Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang memberi andil yang besar bagi 

kelanjutan pembangunan di masa mendatang, karena pendidikan dinilai sebagai pintu masuk untuk 

memperoleh sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai pelaksana kegiatan 

pembangunan. Maju tidaknya suatu bangsa bisa dilihat dari kondisi pendidikan masyarakat di 

wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin baik kualitas sumber daya 

manusianya, dan akan semakin maju bangsa tersebut. 

Permasalahan yang masih melingkupi pendidikan saat ini adalah pemerataan dan 

peningkatan kualitas pendidikan. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan ditunjukkan 

dengan ketersediaan sarana prasarana dan tenaga pengajar yang mencukupi dari segi kualitas dan 

kuantitas. 

Jumlah Sekolah Dasar (SD)/sederajat di Kalimantan pada tahun 2017 sebanyak 13.160 

sekolah dengan jumlah murid sebanyak 1.909.599 murid dan jumlah tenaga guru sebanyak  131.452 

orang guru. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap SD rata-rata memiliki 145 murid dan 10 

orang guru dan setiap 1 orang guru rata-rata mengajar sekitar 15 orang murid. 
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 Pada tahun 2017, untuk jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/sederajat di 

Kalimantan tercatat ada  sebanyak 4.166 sekolah, 794.121 orang murid dan 55.487 tenaga guru. 

Untuk jenjang SLTA/sederajat ada sebanyak 1.910 sekolah, 549.799 orang murid dan 38.213 orang 

tenaga guru. 

Dari kelima provinsi di Kalimantan, Kalimantan Barat memiliki jumlah sekolah dan jumlah 

murid terbanyak, baik pada jenjang SD/sederajat maupun SLTP/sederajat. Sementara itu jumlah 

guru terbanyak baik pada jenjang SD, SLTP/sederajat maupun SLTA/sederajat adalah di Provinsi 

Kalimantan Selatan. Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan jumlah sekolah, jumlah guru dan 

jumlah murid tersedikit dibandingkan dengan provinsi lainnya, baik di jenjang SD/sederjat, 

SLTP/sederajat maupun pada jenjang SLTA/sederajat. 
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Tabel 1.11 Jumlah Sekolah, Guru, Murid dan Rasio Murid 

terhadap Sekolah dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi di Kalimantan, 2017 

Uraian KalBar Kalteng Kalsel Kaltim Kaltara 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Jumlah Sekolah    

-SD/MI 

-SLTP/MTs 

-SLTA/SMK/MA 

4 381 

1 295 

418 

2 909 

985 

455 

3 436 

934 

468 

1 980 

776 

495 

454 

176 

74 

Jumlah Guru      

-SD/MI 

-SLTP/MTs 

-SLTA/SMK/MA 

35 340 

13 897 

6 728 

28 727 

11 915 

8 887 

36 796 

15 561 

11 157 

24 895 

11 364 

9 803 

5 694 

2 750 

1 638 

Jumlah Murid        

-SD/MI 

-SLTP/MTs 

-SLTA/SMK/MA 

594 474 

238 676 

122 345 

325 242 

133 890 

100 253 

474 080 

206 094 

154 399 

435 745 

183 254 

152 341 

80 058 

32 207 

20 461 

 Rasio Murid Sekolah        

-SD/MI 

-SLTP/MTs 

-SLTA/SMK/MA 

136 

184 

293 

112 

136 

220 

138 

221 

330 

220 

236 

308 

176 

183 

277 

Rasio Murid Guru    

-SD/MI 

-SLTP/MTs 

-SLTA/SMK/MA 

17 

17 

18 

11 

11 

11 

13 

13 

14 

18 

16 

16 

14 

12 

12 

     Sumber: DDA 2018 masing-masing Provinsi di Kalimantan, BPS 

Jika dilihat berdasarkan rata-rata murid setiap sekolah, untuk jenjang SD/sederajat dan 

SLTP/sederajat tertinggi adalah di Kalimantan Timur yaitu sebanyak 220 murid tiap sekolah 

SD/sederajat dan 236 murid tiap sekolah SLTP/sederajat. Sedangkan untuk jenjang SLTA/sederajat, 

Kalimantan Selatan memiliki rata-rata tertinggi yaitu sebanyak 330 murid tiap sekolah. 

 

1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengkases 

hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. 

Menurut UNDP, IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar 

kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. 

Dimensi tersebut adalah: 

1. Umur panjang dan hidup sehat, menggunakan indikator Umur Harapan Hidup (UHH) 

saat lahir. 

2. Pengetahuan, menggunakan indikator Rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan 

Lama Sekolah (HLS) 

3. Standar hidup layak, menggunakan indikator rata-rata pengeluaran per kapita riil 

yang disesuaikan dengan paritas daya beli. 

Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah dan dapat digunakan untuk membandingkan 



 

 13 

suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan 

manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. 

Selama tahun 2016 hingga 2018, pembangunan manusia di Kalimantan terus mengalami 

perbaikan, terlihat dari capaian IPM pada lima provinsi di Kalimantan yang terus meningkat dari 

tahun ke tahun. Capaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa 

kualitas manusia di Kalimantan maupun di Indonesia dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi 

semakin membaik. 

 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan, 2018 
 

Berdasarkan skala IPM internasional, capaian IPM semua provinsi di Pulau Kalimantan tahun 

2018 sudah tergolong dalam kategori sedang dan tinggi. Capaian IPM Provinsi Kalimantan Timur 

tergolong kategori tinggi dan sudah berada di atas IPM Nasional, sedangkan capaian IPM Provinsi 

Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan 

Utara tergolong kategori sedang dan masih di bawah IPM Nasional. 

  

KALIMANTAN
BARAT

KALIMANTAN
TENGAH

KALIMANTAN
SELATAN

KALIMANTAN
TIMUR

KALIMANTAN
UTARA

66,98 

70,42 70,17 

75,83 

70,56 
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Tabel 1.12 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Menurut Provinsi di Kalimantan, 2018 
 

 
Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Kaltara 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
IPM 66,98 70,42 70,17 75,83 70,56 
Angka Harapan Hidup 
(tahun) 

70,18 69,64 68,23 73,96 72,50 

Harapan Lama Sekolah 
(tahun) 

12,55 12,55 12,50 13,67 12,82 

Pengeluaran per 
Kapita Disesuaikan 
(ribu Rp/tahun) 

8 860 10 931 12 062 11 917 8 943 

Ranking IPM 30 21 22 3 20 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Hingga tahun 2018 provinsi dengan capaian IPM tertinggi di Pulau Kalimantan adalah 

Provinsi Kalimantan Timur sebesar 75,83, sedangkan provinsi dengan capaian IPM terendah di Pulau 

Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Barat hanya sebesar 66,98. 

Jika dilihat berdasarkan ranking capaian IPM tiap Provinsi di Indonesia, Provinsi Kalimantan 

Timur menempati peringkat 3 dari 34 Provinsi di Indonesia yang juga merupakan peringkat IPM 

Provinsi yang terbaik di Pulau Kalimantan dibandingkan keempat provinsi lainnya. Provinsi 

Kalimantan Utara menempati peringkat 20, Provinsi Kalimantan Tengah menempati peringkat ke-21, 

Provinsi Kalimantan Selatan menempati peringkat ke-22 dan Kalimantan Barat berada di peringkat 

ke-30 dari 34 Provinsi di Indonesia. Khusus Kalimantan Barat, mengalami penurunan peringkat pada 

tahun 2018 dari tahun 2016 di peringkat 29. 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 

Gambar 1.2 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan, 2018 
 

Tingginya capaian IPM Kalimantan Timur tidak lepas dari tingginya capaian indikator-

indikator penyusunnya. Indikator penyusun IPM, seperti umur harapan hidup (UHH), rata-rata lama 

sekolah (RLS), harapan lama sekolah (HLS) Pengeluaran rill per kapita yang disesuaikan di Provinsi 

Kalimantan Timur merupakan capaian yang tertinggi di Pulau Kalimantan. Sedangkan belum 

tingginya capaian IPM Provinsi Kalimantan Barat juga dipengaruhi karena indikator penyusun IPM 

yang secara umum masih berada di bawah level indikator penyusun IPM provinsi lainnya kecuali 

umur harapan hidup (UHH). 
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Namun demikian capaian IPM yang tidak begitu tinggi bukan menjadi hambatan untuk 

meningkatkan pembangunan manusia. Wilayah dengan capaian pembangunan manusia yang tidak 

begitu tinggi memiliki peluang untuk tumbuh lebih cepat dibanding wilayah dengan capaian yang 

sudah tinggi. 

 

1.6 Kemiskinan 

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional, 

dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi budaya dan aspek lainnya. Salah satu aspek penting 

untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan  yang 

akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen 

tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. 

Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap 

kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan 

untuk memperbaiki kondisi mereka 

Pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan 

memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Kemiskinan dipandang sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan 

yang bersifat mendasar. Menurut pendekatana ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki 

rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (GK). Garis kemiskinan adalah 

nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (GKM) dan non makanan (GKNM) per kapita 

sebulan. 

Kondisi kemiskinan dapat diukur dengan berbagai variabel diantaranya garis kemiskinan, 

jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin. Garis kemiskinan menunjukkan 

kebutuhan minimum per orang dalam sebulan (pengeluaran) untuk memenuhi kebutuhan makanan 

dan non makanan. Sementara persentase penduduk miskin yang dimaksud adalah jumlah penduduk 

miskin dibandingkan dengan jumlah penduduk setempat.  
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Tabel 1.13 Jumlah Penduduk Miskin di Kalimantan (Ribu Jiwa), 2016-2018 
Provinsi 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) 

Kalimantan Barat 381,35 387,43 387,08 

Kalimantan Tengah 143,49 139,16 136,93 

Kalimantan Selatan 195,70 193,92 189,03 

Kalimantan Timur 212,92 220,17 218,90 

Kalimantan Utara 41,12 49,47 50,35 

Kalimantan 974,58 990,15 982,29 

Indonesia 28 005,39 27 771,22 25 949,80 

               Sumber: Hasil Olah Susenas Maret 2016-2018, BPS 

 

Jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2018 (kondisi bulan Maret) tercatat sekitar 25,94 

juta jiwa, menurun jika dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar 27,76 juta jiwa. 

Begitupun untuk regional Kalimantan menunjukkan hal yang sejalan yaitu mengalami penurunan 

dari 990,15 ribu jiwa tahun 2017 menjadi 982,29 ribu jiwa tahun 2018 atau menurun sekitar 0,8 

persen pada periode 2017-2018. Dari sisi jumlah, Kalimantan Barat masih menjadi provinsi dengan 

jumlah penduduk miskin terbanyak dibandingkan wilayah lainnya di Kalimantan. 

 

Potret kemiskinan di Pulau Kalimantan cenderung lebih baik dibandingkan kondisi di tingkat 

nasional. Terlihat dari persentase penduduk miskin di Kalimantan relative lebih kecil dibandingkan di 

level nasional. Pada tahun 2018, persentase kemiskinan di semua provinsi di Kalimantan, berada di 

bawah angka nasional yaitu 9,82 persen. Kalimantan Selatan masih merupakan provinsi dengan 

persentase penduduk miskin terkecil yaitu 4,54 persen. Bahkan kemiskinan di provinsi ini merupakan 

terendah ketiga di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta dan Bali. Sementara itu, provinsi 

Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi di wilayah Kalimantan, 

yaitu sebesar 7,77 persen. 
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Tabel 1.14 Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan (Persen), 2016-2018 
Provinsi 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) 

Kalimantan Barat 7,87 7,88 7,77 

Kalimantan Tengah 5,66 5,37 5,17 

Kalimantan Selatan 4,85 4,73 4,54 

Kalimantan Timur 6,11 6,19 6,03 

Kalimantan Utara 6,23 7,22 7,09 

Indonesia 10,86 10,64 9,82 

     Sumber: Hasil Olah Susenas Maret 2016-2018, BPS 

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. 

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain 

harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga 

sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. 

Penurunan indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata 

pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Sementara itu 

penurunan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran 

penduduk miskin juga semakin menyempit. 

 

Tabel 1.15 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)  

Menurut Provinsi, 2016-2018 

 

Provinsi Uraian 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Kalimantan Barat 
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 1,30 1,23 1,18 

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,32 0,29 0,28 

Kalimantan Tengah 
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 0,86 0,84 0,81 

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,20 0,21 0,21 

Kalimantan Selatan 
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 0,71 0,72 0,69 

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,16 0,16 0,16 

Kalimantan Timur 
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 1,04 0,89 0,85 

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,28 0,21 0,20 

Kalimantan Utara 
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 0,78 1,21 1,10 

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,17 0,34 0,27 

                Sumber: Hasil Olah Susenas Maret 2016-2018, BPS 

 Perkembangan indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di wilayah Kalimantan 

cenderung fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya dinamika yang 

cukup aktif yang terjadi pada fenomena kemiskinan di Kalimantan. Beberapa factor yang cukup 

sensitif mempengaruhi kondisi ini adalah inflasi, ketersediaan bahan makanan, pendapatan rumah 

tangga serta kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. 

 Ukuran lain dari keberhasilan pembangunan adalah aspek pemerataan pendapatan. 

Pendekatan pengukuran yang sering digunakan untuk mengukur pemertaan dari distribusi 
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pendapatan adalah gini rasio. Kesulitan memperoleh data pendapatan membuat ukuran 

pemerataan didekati dengan pengeluaran. Angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan 

distribusi pengeluaran penduduk. Gini rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan 

pengeluaran penduduk semakin baik atau semakin buruk. 

Tabel 1.16 Koefisien Gini Rasio di Kalimantan, 2016-2018 

 

Provinsi 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) 

Kalimantan Barat 0,341 0,327 0,339 

Kalimantan Tengah 0,330 0,343 0,342 

Kalimantan Selatan 0,332 0,347 0,344 

Kalimantan Timur 0,315 0,330 0,342 

Kalimantan Utara 0,300 0,308 0,303 

Indonesia 0,397 0,393 0,389 

                   Sumber : Hasil Olah Susenas Maret 2016-2018, BPS 

 

 Selama periode 2016 hingga 2018, angka gini rasio semua provinsi di Kalimantan 

berfluktuasi. Secara keseluruhan ketimpangan distribusi pengeluaran pada semua provinsi di 

Kalimantan lebih baik dibandingkan di level nasional. Di level nasional, ketimpangannya semakin 

mengecil dari angka 0,397 di tahun 2016 menjadi 0,389 di tahun 2018. 
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BAB II. PEREKONOMIAN KALIMANTAN 

 

 Nominal PDRB atas dasar harga berlaku masing-masing provinsi di Kalimantan tahun 2016 

sampai dengan tahun  2018 menunjukkan pergerakan yang positif. Secara kumulatif, nilai ekonomi 

yang tercipta di pulau Kalimantan pada tahun 2018 sebesar Rp1.228,9 triliun meningkat dibanding 

tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.132,2 triliun. Secara spasial, provinsi Kalimantan Timur 

merupakan wilayah dengan nilai nominal PDRB paling tinggi sebesar Rp 638,12 triliun atau sekitar 

51,93 persen dari total PDRB Kalimantan. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya potensi dan produktifitas 

hasil sumber daya alam khususnya pertambangan minyak dan gas bumi serta batubara di wilayah 

tersebut. Nominal PDRB terbesar selanjutnya adalah Kalimantan Barat sebesar Rp 194,03 triliun  

atau sekitar 15,79 persen, yang dominannya disumbang oleh lapangan usaha pertanian. Diikuti 

Kalimantan Selatan sebesar Rp 171,94 triliun (13,99 persen), yang disumbangkan oleh lapangan 

usaha pertambangan (batubara) dan pertanian. Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp 138,74 

triliun dengan share 11,3 persen terhadap total PDRB se-Kalimantan, lebih ditopang oleh lapangan 

usaha pertanian khususnya perkebunan. Dan yang terkecil memberi sumbangannya adalah Provinsi 

“termuda” (Kalimantan Utara) dengan nilai Rp 86,06 triliun (7 persen), ditopang oleh kinerja 

pertambangan (batubara) dan pertanian (perikanan dan kehutanan).  

Tabel 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi 

di Kalimantan (miliar rupiah), 2016-2018 
 

Provinsi 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) 

Kalimantan Barat 161 382,42 177 468,59 194 032,85 

Kalimantan Selatan 146 090,43 159 181,20 171 935,75 

Kalimantan Tengah 111 967,00 125 824,26 138 740,72 

Kalimantan Timur 508 880,24 592 279,94 638 116,90 

Kalimantan Utara 66 247,41 77 406,46 86 060,00 

Kalimantan 994 567,50 1 132 160,46 1 228 886,22 

Indonesia 12 401 728,50 13 587 212,60 14 837 357,50 

Sumber : Badan Pusat Statistik se Kalimantan 

 

Jika dibandingkan secara Nasional, kontribusi PDRB se-Kalimantan atas dasar harga berlaku 

terhadap pembentukan PDB (Indonesia) dalam kurun tiga tahun terakhir (2016-2018) menunjukkan 

ada kecenderungan melambat, yakni dari 8,02 persen pada tahun 2016, menjadi 8,33 persen pada 

tahun 2017 dan 8,28 persen pada tahun 2018. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan harga 

beberapa komoditas sumber energi (migas dan batubara) di pasar global, dimana komoditas 

tersebut dibeberapa provinsi di Kalimantan (khususnya Kalimantan Timur) sangat mendominasi 

struktur perekonomiannya. 

A. PERTUMBUHAN EKONOMI 

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang 

menggambarkan tingkat pertumbuhan produksi barang dan jasa pada suatu waktu tertentu. 

Indikator ini penting untuk mengetahui kinerja pembangunan yang telah dilakukan/dilaksanakan dan 

untuk menentukan arah serta rencana pembangunan di suatu daerah ke depan. 

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan pada tahun 2018 mencapai 3,91 persen, sedikit 
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lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,34 persen, serta masih dibawah 

capaian ekonomi nasional (5,17 persen). Dan jika diamati dalam kurun waktu 2016-2018, secara umum 

kinerja ekonomi Kalimantan menunjukkan penurunan (perlambatan), sama halnya dengan kondisi Nasional. 

Merosotnya kinerja ekonomi beberapa Negara yang menjadi partner market, diikuti dengan anjloknya harga 

komoditas sumber energi di pasar global menjadi salah satu pemicu perlambatan ekonomi secara 

keseluruhan. 

Ditinjau secara spasial, pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi terendah di Pulau 

Kalimantan adalah Kalimantan Timur sebesar 2,67 persen. Sebaliknya, kinerja ekonomi paling tinggi 

terjadi di Kalimantan Utara sebesar 7,69 persen dan capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan 

laju pertumbuhan ekonomi nasional (5,17 persen). Untuk provinsi lainnya, relatif masih tumbuh  

positif meskipun tidak setinggi tahun sebelumnya. 

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi di Kalimantan (persen),  2016-2018 

Provinsi 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) 

Kalimantan Barat 5,22 5,17 5,06 

Kalimantan Selatan 4,4 5,28 5,13 

Kalimantan Tengah 6,36 6,74 5,64 

Kalimantan Timur -0,38 3,13 2,67 

Kalimantan Utara 3,75 6,59 7,69 

Kalimantan 2,00 4,34 3,91 

Indonesia 5,03 5,07 5,17 

Sumber : Badan Pusat Statistik se Kalimantan 

 

B. STRUKTUR EKONOMI 

Pada tahun 2018, struktur perekonomian di Kalimantan secara umum masih mengandalkan 

kekayaan sumber daya alam atau sektor primer. Hal ini dapat dilihat dari peranan lapangan usaha 

masing-masing provinsi se-Kalimantan terhadap total PDRB, seperti lapangan usaha Pertanian 

menjadi leading sector bagi perekonomian di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Dan provinsi 

Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan, lapangan usaha yang dominan 

terhadap perekonomiannya yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Dan kondisi akan 

sangat riskan (beresiko) dalam tatanan ekonomi wilayah jika tidak dikelola dan dikembangkan 

dengan dengan baik. 

Ditinjau menurut lapangan usaha lainnya, terdapat variasi dari peranan masing-masing 

provinsi dalam struktur ekonominya yang pada akhirnya menimbulkan corak perekonomian yang 

berbeda. Perekonomian Kalimantan Barat bertumpu pada lapangan usaha Pertanian (20,32 persen), 

Industri Pengolahan (16,10 persen) dan Perdagangan (14,08 persen). Sama halnya dengan struktur 

perekonomian Kalimantan Tengah dibangun oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Pertanian (19,86 

persen), Industri (15,71 persen) dan Perdagangan (10,01 persen). Selanjutnya perekonomian 

Kalimantan Selatan didominasi oleh lapangan usaha Pertambangan (20,61 persen), Pertanian (14,39 

persen), dan Industri (14 persen). Kondisi ini hampir sama dengan struktur ekonomi Kalimantan 

Utara, yang ditopang oleh lapangan usaha Pertambangan (27,51 persen), Pertanian (16,04 persen) 

dan Konstruksi (12,91 persen). Sedangkan Kalimantan Timur memiliki corak perekonomian yang 

agak berbeda, yang hampir separuh struktur ekonominya bertumpu pada lapangan usaha 

Pertambangan (46,35 persen), diikuti Industri dan Konstruksi yang kontribusinya masing- masing 

sebesar 18,27 persen dan 8,5 persen. 
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Tabel 2.3 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi di Kalimantan (persen), 2018 

 

Lapangan Usaha Kalbar Kalsel Kalteng Kaltim Kaltara 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 20,32 14,39 19,86 7,88 16,04 
Pertambangan dan Penggalian 5,47 20,61 11,88 46,35 27,51 
Industri Pengolahan 16,10 14 15,71 18,27 9,43 
Pengadaan Listrik, Gas 0,13 0,14 0,08 0,05 0,05 
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

0,11 0,42 0,09 0,05 0,06 

Konstruksi 12,48 7,95 9,73 8,5 12,91 
Perdagangan Besar dan Eceran, dan 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

14,08 10,01 12,89 5,59 11,67 

Transportasi dan Pergudangan 4,82 6,62 7,18 3,69 7,1 
Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

2,17 2,01 1,87 0,97 1,63 

Informasi dan Komunikasi 2,97 3,53 0,99 1,25 2,32 
Jasa Keuangan 3,40 3,61 3,18 1,53 1,14 
Real Estate 2,28 2,21 2,25 0,88 0,78 
Jasa Perusahaan 0,39 0,68 0,04 0,2 0,23 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 

5,89 5,95 6,43 1,98 5,04 

Jasa Pendidikan 3,00 4,66 4,75 1,59 2,43 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,88 1,95 1,99 0,61 1 
Jasa Lainnya 1,79 1,25 1,07 0,63 0,65 

Sumber : Badan Pusat Statistik se Kalimantan 

 

 

C. INFLASI 

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang 

berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa pada suatu 

wilayah mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai 

mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang 

terhadap nilai barang dan jasa secara umum. 

Laju inflasi menjadi salah satu indikator untuk mengetahui stabilitas perekonomian suatu 

daerah. Perkembangan perekonomian yang stabil di suatu daerah, ditunjukkan oleh kecilnya nilai 

perkembangan laju inflasi di daerah tersebut. Inflasi yang tinggi berarti terjadi perubahan harga yang 

tajam dan akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. 

Pada wilayah Kalimantan penghitungan inflasi dilakukan di 9 kota yakni, Kota Pontianak, Kota 

Singkawang, Sampit, Kota Palangka Raya, Tanjung, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, 

dan Kota Tarakan. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan harga (inflasi) pada sembilan kota  tersebut dan 

pada umumnya lebih tinggi dari inflasi Nasional yang tercatat sebesar 3,13 persen.  Laju inflasi 

tertinggi terdapat di kota Sampit yaitu 6,02 persen dan laju inflasi terendah berada di kota Banjarmasin 

yaitu 2,63 persen. Dan jika diamati perkembangannya dari tahun 2016, kondisi laju inflasi di 

sembilan kota di Kalimantan secara keseluruhan menunjukkan variasi yang berbeda-beda, sama 

halnya dengan kondisi Nasional pada tahun 2017 mengalami kenaikan inflasi yaitu 3,61 persen, 

kemudian turun menjadi 3,13 persen pada tahun 2018. 
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Tabel 2.4 Laju Inflasi Tahunan Pada Beberapa Kota di Kalimantan (persen), 2016-2018 
 

Kab/Kota 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) 

Kota Pontianak 3,88 3,86 3,99 

Kota Singkawang 2,58 5,23 3,18 

Sampit 2,46 3,29 6,02 

Kota Palangka Raya 1,91 3,11 3,68 

Tanjung 2,18 2,40 2,60 

Kota Banjarmasin 3,68 3,82 2,63 

Kota Balikpapan 4,13 2,45 3,13 

Kota Samarinda 2,83 3,69 3,32 

Kota Tarakan 4,31 2,77 5,00 

Indonesia 3,02 3,61 3,13 

Sumber : Badan Pusat Statistik se Kalimantan 

 

D. GINI RATIO DAN INDEKS WILLIAMSON 

Pendekatan pengukuran yang sering digunakan untuk mengukur pemerataan dari distribusi 

pendapatan adalah gini rasio. Kesulitan memperoleh data pendapatan membuat ukuran 

pemerataan didekati dengan pengeluaran. Angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan 

distribusi pengeluaran penduduk. Gini rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan 

pengeluaran penduduk semakin baik semakin buruk. 

Tabel 2.5 Koefisien Gini Ratio Menurut Provinsi, 2016-2018 (Kondisi Semester I/Maret) 

 

Provinsi 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) 

Kalimantan Barat 0,341 0,327 0,339 

Kalimantan Tengah 0,330 0,343 0,342 

Kalimantan Selatan 0,332 0,347 0,344 

Kalimantan Timur 0,315 0,330 0,342 

Kalimantan Utara 0,300 0,308 0,303 

Indonesia 0,397 0,393 0,389 

Sumber : Badan Pusat Statistik se Kalimantan 

Selama periode 2016 hingga 2018, angka gini rasio semua provinsi di Kalimantan 

menunjukkan adanya pola penurunan, namun angka gini rasio nasional turun dari level 0,40 menjadi 

level 0,39. Secara keseluruhan ketimpangan distribusi pengeluaran pada semua provinsi di 

Kalimantan lebih baik dibandingkan di level nasional.  

Untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah dalam hal ini antar provinsi 

yang ada di Kalimantan dapat menggunakan berbagai macam pendekatan. Salah satunya adalah 

menggunakan Indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per 

kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah.  

Ini berarti bahwa pada dasarnya Indeks Williamson merupakan koefisien persebaran 

(coefficient of variation) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai 
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PDRB dan penduduk daerah-daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis 

dimana dalam hal ini adalah wilayah provinsidi Kalimantan. Rumus Indeks Williamson ini akan 

menghasilkan angka indeks yang lebih besar atau sama dengan nol dan lebih kecil dari satu. 

Ekstrimnya jika angka indeks = nol maka menandakan tidak terjadi kesenjangan ekonomi antar 

provinsi. Angka indeks yang lebih besar dari nol menunjukkan adanya kesenjangan antar kecamatan. 

Semakin besar indeksnya berarti semakin besar pula tingkat kesenjangan ekonomi antar kecamatan. 

Selama kurun waktu 2016-2018, PDRB per Kapita setiap provinsi di Kalimantan nilainya bervariasi 

yaitu ada yang diatas angka DPRB per Kapita Kalimantan dan ada juga yang dibawah. 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan kesenjangan ekonomi antar provinsi, 

yang dalam hal ini ditunjukkan oleh perbedaan pendapatan per kapitanya. Hal ini disebabkan oleh 

perbedaan besarnya potensi dan produktifitas hasil sumber daya alam khususnya pertambangan 

minyak dan gas bumi serta batubara di Kalimantan Timur dibandingkan dengan provinsi yang lain. 

Untuk melihat lebih jauh tingkat kesenjangan ekonomi antar provinsi di Kalimantan maka 

dapat dilihat dari hasil penghitungan Indeks Williamson berikut : 

 

 

Tabel 2.6 Angka Indeks Williamson di Kalimantan, 2016-2018 
 

Tahun Angka Indeks 
Williamson 

2016 0,79 

2017 0,82 

2018 0,81 

Sumber : Badan Pusat Statistik se Kalimantan 

Dari hasil penghitungan, terlihat bahwa kesenjangan ekonomi antar provinsi di Kalimantan 

adalah tinggi, ditunjukkan dengan angka indeks yang berkisar dari 0,79 di tahun 2016 sampai dengan 

0,81 di tahun 2018. 
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BAB III. POTENSI EKONOMI KALIMANTAN 

 

Berdasarkan agregat kelima provinsi di Kalimantan, terdapat tiga sektor yang berperan dalam 

perekonomian Kalimantan selama kurun waktu terakhir. Ketiga sektor tersebut antara lain 

Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. 

Ketiga lapangan usaha ini menyumbang sekitar 60% dari total PDRB Kalimantan. Secara spasial, 

keberadaan sektor-sektor dominan tersebut dapat dilihat melalui seberapa besar peranan sektor 

ekonomi di suatu provinsi terhadap total PDRB pada sektor tersebut di Kalimantan. 

Untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan/potensial di suatu wilayah dapat digunakan 

Analisis Location Quotient (LQ). Selain analisis LQ juga digunakan Tiplogi Klassen yang dapat 

mengelompokkan suatu sektor di suatu wilayah dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi 

wilayah tersebut dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas dan membandingkan kontribusi 

sektor tersebut dengan nilai rata-rata di tingkat yang lebih luas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kinerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kalimantan, 2017 

Dari hasil analisis LQ dan tipologi Klassen, terlihat bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan merupakan sektor yang menjadi unggulan di Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan di 

Provinsi Kalimantan Timur, sektor ini merupakan sektor potensial yang mampu tumbuh cepat untuk 

terus dikembangkan. Provinsi Kalimantan Barat menyumbang hampir seperempat dari total PDRB 

Kalimantan pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sedangkan Provinsi Kalimantan Timur 

menyumbang sekitar 30 persen terhadap total PDRB Kalimantan pada sektor ini. 

  



 

 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Kinerja Sektor Pertambangan dan Penggalian Kalimantan, 2017 

 

Di Provinsi Kalimantan Timur, sektor yang menjadi basis perekonomiannya yakni sektor 

Pertambangan dan Penggalian. Sedangkan di keempat provinsi lainnya, sektor ini merupakan sektor 

yang mampu tumbuh lebih cepat. Aktivitas penciptaan nilai tambah pada sektor ini di Kalimantan 

cukup signifikan disumbangkan oleh Provinsi Kalimantan Timur yakni mencapai lebih dari 75 persen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Kinerja Sektor Industri Pengolahan Kalimantan, 2017 

 Sektor Industri Pengolahan juga menjadi sektor basis di Provinsi Kalimantan Timur. Lebih dari 

50 persen, nilai tambah sektor ini di Kalimantan diciptakan oleh Provinsi Kalimantan Timur. Walau 

demikian, seiring dengan berkembangnya berbagai kawasan yang menjadi prioritas pemerintah 

pusat di berbagai wilayah di Kalimantan, aktivitas industri pengolahan pada provinsi lain di 
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Kalimantan juga tumbuh cepat. Hal ini terlihat dari hasil analisis LQ dan tipologi klassen bahwa di 

Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara sektor industri pengolahan 

telah mampu tumbuh cepat. 

Dinamika perekonomian yang terjadi di Kalimantan merupakan gambaran umum dinamika 

yang terjadi di masing-masing provinsi di wilayah Kalimantan. Setiap provinsi di Kalimantan memiliki 

potensi yang khas, yang direpresentasikan oleh sektor dominan di wilayah tersebut. Untuk 

memahami potensi ekonomi di Kalimantan, perlu dilihat gambaran kondisi dan kinerja sektor 

ekonomi di masing-masing provinsi. 

 

A. POTENSI EKONOMI KALIMANTAN BARAT 

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Pulau Kalimantan yang beribukota di 

Pontianak. Letak astronomis Kalimantan Barat berada di antara 2°06’ LU dan 3°05’ LS, serta di antara 

108° BT  dan 114°10’  BT. Kondisi tersebut menempatkannya sebagai salah satu provinsi yang berada 

pada garis Khatulistiwa (garis lintang 0°). Batas wilayah Kalimantan Barat di sebelah utara adalah 

Sarawak (Malaysia),   sebelah   Selatan   adalah Laut  Jawa  dan  Kalimantan  Tengah, sebelah  timur  

adalah  Kalimantan  Timur,  dan  sebelah barat adalah Laut Natuna dan Selat Karimata. Walaupun 

sebagian kecil wilayah Kalimantan Barat merupakan perairan laut, akan tetapi Kalimantan Barta 

memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenghuni) yang tersebar sepanjang Selat 

Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau. 

Ciri khusus lain Kalimantan Barat adalah selain berbatasan langsung dengan negara lain, 

Kalimantan Barat juga memiliki akses darat untuk masuk dan keluar negara lain. Telah dibuka akses 

jalan darat antar negara dari Pontianak - Entikong - Kuching (Sarawak, Malaysia). Jalan tersebut 

terbentang sepanjang 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan. 

Luas total Provinsi Kalimantan Barat adalah sekitar 147.807 km2 atau sekitar 7,53 persen dari 

luas Indonesia. Jika dibandingkan dengan Pulau Jawa, maka Provinsi tersebut memiliki luasan 

sebesar 1,13 kali luas Pulau Jawa. Dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk 

provinsi terbesar ketiga di Indonesia setelah Papua dan Kalimantan Tengah.  

Secara umum, wilayah Kalimantan Barat merupakan dataran rendah yang memiliki ratusan 

sungai besar dan kecil, sehingga Provinsi tersebut mendapatkan sebutan Provinsi Seribu Sungai. 

Keberadaan sungai di wilayah tersebut, terutama sungai-sungai besar, dimanfaatkan masyarakat 

sebagai jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun telah terdapat prasarana jalan 

darat untuk menjangkau sebagian besar kecamatan. Selain sungai, potensi SDA yang dimiliki oleh 

Provinsi Kalimantan Barat adalah danau, dengan dua danau yang cukup luas adalah Danau 

Sentarum, dengan luas 117.500 hektar, dan Danau Mupa seluas 5.400 hektar. Kedua danau tersebut 

berlokasi di Kabupaten Kapuas Hulu dan memiliki potensi wisata yang cukup baik. 
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Gambar 3.4 Distribusi PDRB Kalimantan Barat  

menurut Lapangan Usaha (persen), 2010, 2016 dan 2017 

 

Jika dilihat dari struktur ekonominya, diketahui bahwa di wilayah Kalimantan Barat 

didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; serta 

Perdagangan. Pada tahun 2017, Konstruksi juga memberikan peranan yang cukup tinggi bagi 

perekonomian di Kalimantan Barat. Pada tahun 2017, perekonomian Kalimantan Barat mengalami 

pertumbuhan positif sebesar 5,17 persen. Walaupun melambat dibandingkan tahun sebelumnya, 

dimana pertumbuhan ekonomi mencapai 5,20 persen, pertumbuhan di tahun 2017 terjadi karena 

kinerja yang baik di seluruh sektor ekonomi di Kalimantan Barat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Kinerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kalimantan Barat, 2017 

 

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor dominan dalam perekonomian 

Kalimantan Barat dan sebagian besar wilayah kabupaten di Kalimantan Barat merupakan wilayah 

yang potensial di sektor ini. Analisis LQ menunjukkan bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan dan 
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Perikanan merupakan sektor unggulan di kabupaten Bengkayang. Kabupaten Bengkayang memiliki 

tanah yang subur dengan kontur yang beragam. Relief yang beragam, dari pegunungan hingga 

pesisir pantai menjadikan Bengkayang Selain itu, sektor ini juga menjadi basis di wilayah Sambas, 

Landak, Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Kayong Utara. 

Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di wilayah Kalimantan Barat yakni sektor industri 

pengolahan. Sektor industri pengolahan tumbuh cepat pada sebagian besar kabupaten/kota di 

wilayah ini. Sektor ini merupakan sektor unggulan di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, 

serta menjadi sektor basis di Kabupaten Sanggau. Di Kabupaten Kubu Raya, terdapat industri khas 

wilayah berupa industri rumah tangga yang mengolah kulit jagung menjadi bunga hias dan anyaman 

akar keladi air yang bernilai ekonomis cukup tinggi. Sedangkan di wilayah Kota Pontianak, industri 

yang cukup berkembang adalah industri rumah tangga abon ikan tongkol. Beberapa produk industri 

yang menjadi unggulan di wilayah Sanggau adalah ikan asin, kerajinan tas dari kulit kayu, berbagai 

miniature/replika dari kayu. Selain itu, terdapat kerajinan topi Tangguy yang terbuat dari daun 

pandan serta memiliki nilai jual yang tinggi, serta berbagai peralatan pertanian yang terbuat dari 

besi. Terdapat juga produk olahan makanan di wilayah Kabupaten Sanggau, seperti makanan beras 

hitam yang sudah dikemas, ikan presto, dodol dan selai durian, serta produk gula aren yang bernilai 

ekonomis cukup tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Kinerja Sektor Industri Pengolahan Kalimantan Barat, 2017 

 

Pengembangan kawasan industri yang dilakukan pemerintah pusat juga nampak geliatnya di 

wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Landak dan Kabupaten Ketapang direncanakan 

menjadi kawasan industri. Kawasan Industri Landak memprioritaskan kegiatan pada industri 

pertanian seperti pengolahan sawit, karet, kayu dan ubi kayu; sedangkan Kawasan Industri Ketapang 

mulai dikembangkan industri ammonia. 

Dengan berkembangnya berbagai kawasan di Provinsi Kalimantan Barat diharapkan 

munculnya pusat-pusat kegiatan wilayah yang baru, antara lain PKW Ketapang dengan 

beroperasinya Pelabuhan Ketapang sebagai pendukung kawasan. Selain PKW Ketapang, pusat 

kegiatan baru juga dikembangkan di Kabupaten Singkawang, sektor industri pengolahan, jasa-jasa 

serta pertambangan tumbuh cepat di wilayah ini. 
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B. POTENSI EKONOMI KALIMANTAN TENGAH  

Provinsi Kalimantan Tengah terletak di antara 0°45’ LU hingga 3°50’ LS dan 110°45’ BT hingga 

115°51’ BT. Ibukota provinsi Kalimantan Tengah adalah Kota Palangka Raya. Luas wilayah Provinsi  

Kalimantan  Tengah  adalah 153.564,50 km2  atau 28,2 persen dari luas Pulau Kalimantan atau 

sekitar 8,04 persen dari luas Indonesia. 

Sebelah utara Kalimantan Tengah berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan 

Kalimantan Timur, di sebelah timur berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, di 

sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kalimantan 

Barat. Secara administrasi, Kalimantan Tengah  terdiri  dari 13 kabupaten, 1 kota, 136 kecamatan, 

dan 1.576 desa/kelurahan. Kabupaten yang memiliki kecamatan terbanyak adalah Kabupaten 

Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas masing-masing terdiri dari 17 kecamatan. Sementara, 

Kabupaten Kapuas memiliki jumlah desa terbanyak, yaitu 233 desa. 

Kalimantan Tengah memiliki sebelas sungai besar dan 33 sungai kecil yang bermula dari utara 

dan mengalir ke Laut Jawa. Sungai Barito merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Tengah 

dengan panjang mencapai 900 km dengan kedalaman berkisar antara 6 hingga 14 meter. Sungai 

merupakan lokasi utama pemukiman dan moda transportasi yang penting di Kalimantan Tengah. 

Luas wilayah yang cukup besar merupakan potensi SDA yang dimiliki oleh Kalimantan Tengah 

untuk pengembangan sektor pertanian. Namun, karena lahan yang subur untuk tanaman pangan 

relatif sedikit, maka pengembangan sektor pertanian diarahkan untuk jenis tanaman keras, seperti 

karet, kelapa sawit, lada, kopi, cengkeh, dan kakao. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri 

dari hutan belantara (126.200 km2), rawa-rawa (18.115 km2), sungai, danau dan genangan (4.563 

km2) serta tanah lainnya (4.686 km2).  

Data PDRB tahun 2017 menunjukkan bahwa perekonomian Kalimantan Tengah didominasi 

oleh Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Industri Pengolahan, serta Perdagangan 

Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan memberikan kontribusi sebesar 20,7 persen terhadap total PDRB Provinsi, Sektor Industri 

Pengolahan menyumbang 16,67 persen terhadap total PDRB, sedangkan Sektor Perdagangan 

menyumbang 12,22 persen. Untuk kontribusi masing-masing sektor-sektor lainnya berada dibawah 

12 persen terhadap total PDRB Kalimantan Tengah.  

 

Gambar 3.7 Distribusi PDRB Provinsi Kalimantan Tengah  

Menurut Lapangan Usaha (persen), 2010 dan 2017 
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Pada tahun 2017, Kalimantan Tengah mengalami percepatan ekonomi. Hal ini ditunjukkan 

oleh besaran pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

besaran pertumbuhan ekonomi tahun 2016. Pada tahun 2017, ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh 

sebesar 6,74 persen, sedangkan di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah sebesar 

6,36 persen. Percepatan perekonomian Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kinerja yang baik 

di seluruh sektor ekonomi di wilayah tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Kinerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kalimantan Tengah, 2017 

 

Dari hasil analisis LQ dan tipologi klassen, terlihat bahwa sektor Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan sebagai sektor yang sangat berperan dalam perekonomian Kalimantan Tengah. 

Kabupaten-kabupaten yang memiliki keunggulan di Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 

adalah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Sukamara, Lamandau, Seruyan, 

Katingan, Pulang Pisau dan Gunung Mas. Beberapa produk pertanian yang menjadi unggulan wilayah 

adalah bawang merah di Kabupaten Sukamara, produk pertanian jagung di Kotawaringin Barat, serta 

padi di Kabupaten Lamandau dan Pulang Pisau. Selain itu, terdapat produk kelapa sawit, yang 

merupakan komoditi unggulan perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten yang memiliki 

komoditas unggulan untuk kelapa sawit tersebut adalah Kabupaten Kotawaringin Barat, Sukamara 

dan Lamandau, sedangkan untuk komoditas karet di Kabupaten Barito Utara dan Gunung Mas. 

Selain itu, sector pertanian tanaman pangan juga menjadi komoditi unggulan Kalimantan Tengah 

yaitu padi sawah dan jagung. Kabupaten yang memberikan kontribusi pangan terbesar di Kalimantan 

Tengah khususnya padi adalah Kabupaten Kapuas dan Pulau Pisang, sedangkan untuk komoditi 

jagung di Kabupaten Barito Utara. 

Sektor dominan lainnya, yaitu Sektor Industri Pengolahan, merupakan sektor yang unggulan 

di Kabupaten Kotawaringin Timur. Berbagai komoditi industri unggulan yang dihasilkan oleh wilayah 

Kabupaten Kotawaringin Timur, seperti produk olahan rotan berupa kursi, meja, tudung saji dan 

kerajinan tangan lainnya. Seiring berkembangnya industri di kabupaten ini, pengembangan Pusat 
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Kegiatan Wilayah diarahkan menuju Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur. 

Selain di Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut, Sektor Industri Pengolahan juga merupakan 

tumbuh cepat di beberapa wilayah, yakni di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Sukamara, dan 

Seruyan. Salah satu hasil sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Seruyan adalah berbagai produk 

industri olahan makanan, seperti terasi udang, kerupuk serta ikan asin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Kinerja Sektor Industri Pengolahan Kalimantan Tengah, 2017 

 

Taman Nasional (TN) merupakan sebuah taman nasional yang terletak di Kotawaringin Barat 

dan Seruyan. TN Tanjung Puting merupakan tempat konservasi orangutan terbesar Indonesia yang 

dapat menjadi magnet bagi pariwisata di Kalimantan Tengah. TN Tanjung Puting akan menarik 

banyak wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.   

Pusat Kegiatan Wilayah juga diarahkan menuju Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas. 

Pertambangan batubara yang bertebaran di Kuala Kapuas menyebabkan kawasan ini menjadi pusat 

keramaian selanjutnya.  

 

C. POTENSI EKONOMI KALIMANTAN SELATAN 

Provinsi     Kalimantan     Selatan secara  geografis,  terletak  di  antara 114°19’13’’-116°33’28’’ 

Bujur Timur dan  1°21’49’’–4°10’14’’  Lintang Selatan. Luas wilayah Kalimantan Selatan adalah 38 

ribu km2  atau 7,12 persen dari luas Kalimantan. Kondisi ini menjadikan Kalimantan Selatan sebagai 

provinsi dengan luas wilayah terkecil di Kalimantan. Batas daerah Kalimantan Selatan sebelah utara 

adalah Kalimantan Timur, sebelah selatan adalah Laut Jawa, sebelah barat adalah Kalimantan 

Tengah, dan sebelah timur adalah Selat Makasar. Kalimantan Selatan terdiri dari 11 kabupaten, 2 

kota, 152 kecamatan, dan 2.009 desa/kelurahan.  

Struktur geologi tanah di Kalimantan Selatan didominasi oleh tanah basah (alluvial). Pada sepanjang 

daerah aliran sungai juga merupakan tanah rawa/gambut dngan tingkat keasaman tinggi. Sebanyak 

74,81 persen wilayah terletak pada kemiringan di bawah 15 persen dan 31,09 persen wilayah berada 
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di ketinggian 25-100 meter di atas permukaan air laut. Potensi geografis lainnya yaitu memiliki 

banyak sungai yang berpangkal di Pegunungan Meratus dan bermuara ke Laut Jawa dan Selat 

Makasar. 

Kalimantan Selatan memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik berupa pertambangan 

seperti emas, batubara, minyak dan gas bumi, juga hasil-hasil hutan yang melimpah. Berdasarkan 

data PDRB tahun 2017, terdapat tiga sektor dominan dalam perekonomian Kalimantan Selatan. 

Ketiga sektor tersebut adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Pertambangan dan 

Penggalian, serta Sektor Industri Pengolahan.  

Kontribusi terbesar diberikan oleh Sektor Pertambangan dan Penggalian, yaitu sebesar 20,8 

persen, kemudian diikuti oleh Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 

14,6 persen. Sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 14,4 persen terhadap total 

PDRB Kalimantan Selatan, sedangkan sektor lainnya masing-masing memberikan kontribusi sebesar 

kurang dari 10 persen. 

Jika dibandingkan dengan struktur ekonomi di tahun 2010, terdapat perubahan peranan 

masing-masing sektor dalam perekonomian Kalimantan Selatan. Walaupun ketiga sektor dominan 

tersebut masih merupakan yang terutama dalam penciptaan nilai tambah di wilayah Kalimantan 

Selatan, namun terdapat kecenderungan penurunan kontribusi selama kurun waktu tujuh tahun 

terakhir. Sebaliknya, sektor-sektor lain, seperti Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Sektor 

Konstruksi, Sektor Transportasi dan Pergudangan, dan sektor jasa-jasa mengalami peningkatan 

kontribusi bagi pembentukan total PDRB Kalimantan Selatan. Hal ini mengindikasikan adanya 

pergeseran peranan sektor ekonomi, dari sektor yang bersifat penghasil produk ke arah sektor-

sektor yang menghasilkan jasa. 

  

 
 Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan 

   

Gambar 3.10 Distribusi PDRB Provinsi Kalimantan Selatan  

menurut Lapangan Usaha, 2010, 2016 dan 2017 (persen) 

 

Pada tahun 2017, perekonomian Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 5,28 

persen, lebih tinggi dibanding pad tahun 2016 yang sebesar 4,40 persen. Secara keseluruhan, 

terdapat pertumbuhan positif pada semua sektor ekonomi di wilayah Kalimantan Selatan.  

Sektor Pertambangan dan Penggalian yang merupakan sektor dominan di Kalimantan Selatan 
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merupakan sektor unggulan di Kabupaten Tapin. Selain di wilayah tersebut, terdapat empat 

kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan yang basis perekonomiannya adalah Sektor Pertambangan 

dan Penggalian, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan dan 

Kabupaten Tanah Bumbu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Kinerja Sektor Pertambangan dan Penggalian Kalimantan Selatan, 2017 

 

Namun demikian, kontribusi Sektor Pertambangan yang semakin menurun mengindikasikan 

bahwa keberlanjutan dominasi Sektor Pertambangan akan semakin berkurang, seiring dengan 

ketersediaan sumber daya yang tidak terbarukan yang dihasilkan Sektor tersebut. Untuk itu 

pengembangan sektor-sektor lain di Kalimantan Selatan menjadi semakin penting untuk mendorong 

peranan sektor-sektor tersebut dalam perekonomian Kalimantan Selatan. Dengan demikian 

keberlanjutan pembangunan ekonomi di Kalimantan Selatan dapat tercapai. 

Peranan Sektor Industri Pengolahan cukup penting dalam perekonomian Kalimantan Selatan, 

terutama di Kota Banjarmasin yang digadang-gadang menjadi wilayah metropolitan di pulau 

Kalimantan, khususnya provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu, pertumbuhan di sektor industri 

pengolahan terutama terjadi di Tanah Laut yang memiliki kawasan industri Jorong dan di Tanah 

Bumbu yang memiliki pusat kegiatan industri Batulicin, dimana industri besi baja disana tumbuh 

dengan sangat cepat.  
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Gambar 3.12 Kinerja Sektor Industri Pengolahan Kalimantan Selatan, 2017 

 

 

D. POTENSI EKONOMI KALIMANTAN TIMUR 

Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah mencapai   sekitar   129   ribu km² atau 

setara dengan luasan Pulau Jawa dan Madura. Kalimantan Timur terletak antara 113º 44’ Bujur    

Timur    dan    119º 00’ Bujur   Timur   serta   diantara 2º 25’ Lintang Utara dan 2º 33’ Lintang Selatan. 

Terdapat 7 (tujuh) kabupaten dan 3 (tiga) kota,yang terdiri dari 103 kecamatan dan 1.026 

desa/kelurahan. Di sebelah Utara, Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Kalimantan Utara, 

di sebelah Timur berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi dan Selat Makassar, di sebelah Selatan 

dengan Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Kalimantan 

Tengah dan Malaysia. 

 

Karakteristik wilayah Kalimantan Timur adalah perbukitan yang tersebar di hampir seluruh 

kabupaten. Terdapat 18 danau, yang sebagian besar berada di Kutai Kartanegara. Kartanegara. 

Danau yang terluas adalah Danau Semayang dan Danau Melintang, masing-masing mempunyai luas 

area sebesar 13.000 ha dan 11.000 ha. Selain itu, terdapat cukup banyak sungai yang tersebar di 

hampir semua kabupaten/kota yang digunakan terutama untuk sarana angkutan, selain angkutan 

darat. Sungai yang terpanjang berada di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Sungai Mahakam. 

Data PDRB di tahun 2017 menunjukkan bahwa karakteristik ekonomi Kalimantan Timur 

didominasi oleh Sektor Pertambangan dan Penggalian, serta Sektor Industri Pengolahan. Kedua 

sektor tersebut secara bersama menguasai lebih dari 60 persen perekonomian Kalimantan Timur. 

Sektor Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi sebesar 46,32 persen terhadap total 

penciptaan nilai tambah di Kalimantan Timur. Sektor Industri Pengolahan memiliki peranan sebesar 

19,08 persen. 
 

  Karakteristik ekonomi Kalimantan Timur juga ditandai dengan peranan yang cukup tinggi 

dari komoditi migas. Lebih dari 20 persen pada tahun 2015 dan 2016 yang kemudian turun menjadi 

19 persen pada tahun 2017. Data menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan penurunan 
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kontribusi komoditi tersebut sepanjang kurun waktu tiga tahun terakhir. Sebaliknya, peranan 

komoditas non migas semakin meningkat hingga mencapai lebih dari 80 persen pada tahun 2017. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pergeseran struktur ekonomi Kalimantan Timur, serta indikasi 

bahwa persediaan sumberdaya migas yang semakin berkurang untuk dapat diperoleh manfaat 

ekonominya.  

Hampir 50 persen perekonomian Kalimantan Timur mengandalkan Sektor Pertambangan dan 

Penggalian. Pada tahun 2017, Sektor Pertambangan memberikan kontribusi sebesar 46,32 persen 

terhadap total penciptaan nilai tambah di Kalimantan Timur. Namun demikian, terlihat pula bahwa 

peranan Sektor tersebut cenderung berkurang dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, seiring 

dengan semakin berkurang sumber daya tidak terbarukan seperti batubara, minyak dan gas. 

Selain Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Industri Pengolahan juga mengalami 

penurunan kontribusi terhadap total PDRB Kalimantan Timur. Hal ini terkait dengan penurunan 

ketersediaan sumberdaya alam minyak dan gas bumi yang merupakan suplai bagi Industri Kilang 

Minyak dan Gas Alam di Kalimantan Timur. Sementara itu, sektor Pertanian mengalami peningkatan 

kontribusi dari tahun ke tahun walaupun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2017. 

Adanya penurunan peranan pada Sektor Pertambangan dan Penggalian, juga pada Sektor 

Industri Pengolahan, menunjukkan kecenderungan peningkatan peranan pada sektor-sektor lain, 

selain kedua sektor tersebut. Disusul oleh sektor Pertanian yang mengalami peningkatan peranan 

pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu sebesar 7,97 persen, walaupun 

mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016. Pada posisi keempat, Sektor 

Konstruksi memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Kalimantan Timur, yaitu 

sebesar 7,96 persen. Jika dibandingkan dengan tujuh tahun yang lalu, peranan Sektor Konstruksi 

mengalami peningkatan, yang menunjukkan tingginya intesitas pembangunan sarana dan prasarana 

infrastruktur di wilayah Kalimantan Timur. 

 

 
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur 

 

 Gambar 3.13 Distribusi PDRB Provinsi Kalimantan Timur 

menurut Lapangan Usaha (persen), 2010, 2016, dan 2017 

 

  Jika dibandingkan dengan tahun 2016, Sektor Pertambangan mengalami kenaikan aktivitas 

yang relatif kecil sehingga terdapat terdapat kenaikan produksi sebesar 1,21 persen, sedangkan 
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Sektor Industri Pengolahan juga mengalami kenaikan sebesar 3,47 persen. Sektor lain, yang juga 

cukup berperan dalam perekonomian Kalimantan Timur adalah Sektor Pertanian, yang ternyata 

mengalami kenaikan produksi yang cukup signifikan, yaitu sebesar 5,81 persen. Secara keseluruhan, 

pertumbuhan produksi lapangan usaha di Kalimantan Timur adalah sebesar 3,13 persen, yang mana 

sedikit lebih lambat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 4,40 persen. 

Dengan memperhatikan keterbandingan antar wilayah kabupaten/kota di Kalimantan TImur, 

maka dapat diidentifikasi lokasi atau keberadaan sektor-sektor yang menjadi unggulan wilayah 

Provinsi Kalimantan Timur. Pendekatan identifikasi sektor unggulan secara spasial adalah penting, 

karena setiap wilayah kabupaten/kota mungkin memiliki karakteristik ekonomi yang khusus atau 

kekhasan aktivitas sektoral. Dengan memahami kekhususan suatu wilayah, maka kebijakan 

pengembangan suatu wilayah dapat disusun sesuai dengan kebutuhan wilaya kabupaten/kota 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Kinerja Sektor Pertambangan dan Penggalian Kalimantan Timur, 2017 

 

Wilayah-wilayah yang memiliki keunggulan dalam aktivitas Sektor Pertambangan dan 

Penggalian antara lain Kutai Barat, Kutai Timur, dan Berau yang juga dikenal sebagai daerah 

penghasil batubara. Untuk Kabupaten Paser dan Kutai Kartanegara, Sektor Pertambangan dan 

Penggalian merupakan basis wilayah tersebut. Hampir sebagian PDRB wilayah tersebut atau sebesar 

48,84 persen dari total PDRB berasal dari Sektor Pertambangan dan Penggalian. Adapun komoditi 

yang dihasilkan dari aktivitas sektor di wilayah Kutai Kartanegara adalah minyak bumi. 
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Gambar 3.15 Kinerja Sektor Industri Pengolahan Kalimantan Timur, 2017 
 

Sementara itu, Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor unggulan untuk wilayah Kota 

Balikpapan, dengan adanya kawasan industri Kariangau. Industri Pengilangan Minyak merupakan 

sektor yang sangat berperan dalam membentuk nilai tambah.  Sektor Industri Pengolahan juga 

merupakan basis ekonomi di wilayah Kota Bontang. Selain Industri LNG, Kota Bontang juga dikenal 

dengan keberadaan aktivitas Industri Pupuk, yaitu industri Pupuk Kalimantan Timur (PKT). 

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di wilayah 

Kabupaten Kutai Timur juga diperlihatkan dari hasil analisis LQ dan tipologi Klassen. Di wilayah ini, 

industri pengolahan merupakan sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan. Pada KEK MBTK 

akan dikembangkan industri pengolahan kelapa sawit, industri pengolahan kayu, industri di bidang 

energi serta didukung oleh pelabuhan Maloy. 

Pengembangan pusat kegiatan wilayah juga akan diarahakan ke Kabupaten Berau. Adanya wilayah 

wisata Pulau Derawan dapat menjadi magnet bagi para wisatawan baik dalam negeri maupun 

mancanegara yang akan berkunjung ke wilayah ini. Hal ini tentunya akan menjadi pusat keramaian 

baru yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. 

 

E. POTENSI EKONOMI KALIMANTAN UTARA 

Provinsi Kalimantan Utara terletak pada posisi 1˚21’36”-4˚24’55” Lintang Utara dan 

114˚35’22”-118˚03’00” Bujur Timur. Luas wilayah Kalimantan Utara berupa daratan seluas 75.467,70 

km2, atau sekitar 3,94 persen dari total luas Indonesia yang mencapai 1.913.578,68 km2. Secara 

geografis, wilayah Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan Negara Malaysia bagian Sabah 

disebelah Utara, sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan 

dengan Provinsi Kalimantan Timur, dan sebelah barat berbatasan dengan Negara Malaysia bagian 

Serawak. 

Kondisi iklim di Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya sama dengan kondisi iklim pada 
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provinsi lainnya di Indonesia, yakni beriklim tropis dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau 

dan musim hujan. Sehingga wilayah Provinsi Kalimantan Utara rata-rata mendapat penyinaran 

matahari sekitar 60,33 persen per tahun.  

Provinsi Kalimantan Utara dengan Ibukota Tanjung Selor terbentuk sebagai Daerah Otonom 

Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012.  Provinsi 

Kalimantan Utara terbagi menjadi lima wilayah administrasi, yang terdiri dari satu kota, yaitu Kota 

Tarakan, dan empat kabupaten, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten 

Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung. Lima Kabupaten/Kota ini terbagi dalam 50 kecamatan yang 

seluruhnya terdiri dari 459 desa dan 20 kelurahan. 

Berdasarkan data tahun 2017, perekonomian Kalimantan Utara didominasi oleh Sektor 

Pertambangan dan Penggalian serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Sektor 

Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi sebesar 27,38 persen, sedangkan Sektor 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 16,32 persen terhadap total 

PDRB di Kalimantan Utara. Sektor lainnya yang memberikan peranan relatif besar adalah Sektor 

Konstruksi, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor 

Transportasi Pergudangan, yang masing-masing berkisar 10 hingga 12 persen terhadap total PDRB 

Kalimantan Utara. 

Selama kurun waktu tujuh tahun terakhir, peranan Sektor Pertambangan dan Penggalian 

merupakan yang tertinggi di Kalimantan Utara. Namun demikian, terdapat kecenderungan 

penurunan peranan jika dibandingkan dengan tahun 2010. Tidak hanya Sektor Pertambangan dan 

Penggalian, tren yang sama juga dialami oleh Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dimana 

terdapat penurunan kontribusi Sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB Kalimantan Utara. 

 
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur (data diolah)  

  

Gambar 3.16 Distribusi PDRB Provinsi Kalimantan Utara 

Menurut Lapangan Usaha (persen), 2010, 2016 dan 2017 

 

  Jika dibandingkan tahun sebelumnya, di Kalimantan Utara terjadi pertumbuhan produksi 

yang cukup pesat di hampir seluruh sektor ekonomi, termasuk Sektor Pertambangan dan Penggalian. 

Pada tahun 2017, Sektor Pertambangan dan Penggalian sebagai sektor utama di Kalimantan Utara 

mengalami peningkatan kinerja sebesar 6,39 persen. Kemudian dua sektor yang cukup berperan 

lainnya juga mengalami pertumbuhan positif yang cukup signifikan, yaitu Sektor Pertanian, 

Kehutanan dan Penggalian sebesar 4,41 persen dan Sektor Konstruksi tumbuh sebesar 6,13 persen. 
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 Jika dirinci secara spasial, maka dapat diidentifikasi keunggulan masing-masing wilayah 

kabupaten/kota di Kalimantan Utara. Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor basis 

di Kabupaten Malinau dan Tana Tidung. Sedangkan di Kabupaten Bulungan dan Nunukan, sektor 

pertambangan dan penggalian menjadi sektor basis. Adapun komoditi yang dihasilkan dari Sektor 

tersebut adalah batubara, batu gamping, minyak bumi dan juga pasir kuarsa.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17 Kinerja Sektor Pertambangan dan Penggalian Kalimantan Utara, 2017 

 

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor unggulan di Kabupaten 

Nunukan. Sedangkan di Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung, Sektor Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan merupakan sektor yang menjadi basis perekonomian. Adapun jenis tanaman yang 

dikembangkan di wilayah Kalimantan Utara adalah perkebunan kopi, kelapa sawit dan lada. 
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Gambar 3.18 Kinerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kalimantan Utara, 2017 

 

Selain kedua sektor tersebut, dari hasil analisis LQ juga memperlihatkan bahwa industri pengolahan 

di Kalimantan Utara merupakan sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan. Kabupaten 

Bulungan memiliki sektor unggulan pada industri pengolahan, sedangkan di Kota Tarakan, industri 

pengolahan merupakan sektor basis. Kawasan Industri Tanah Kuning di Kabupaten Bulungan 

berpotensi menjadi dalam pengembangan industri pengolahan mineral, kelapa sawit, kakao, dan 

perikanan. 
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BAB IV 

TANTANGAN PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN 

WILAYAH REGIONAL 

 

Pemerintah pusat dalam tujuan pembangunan wilayah lima tahun kedepan hingga 2024 ialah 

mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, 

Kalimantan, dan Sumatera. Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah diarahkan untuk 

memperkuat dan memperluas basisbasis perekonomian wilayah timur Indonesia dengan melakukan 

revitalisasi desa/kampung, mengembangkan kota-kota baru dan pusat-pusat produksi dan 

perdagangan, memperkuat keterkaitan antarwilayah, serta membangun dan memperkuat rantai 

industri hulu hilir produk unggulan berbasis sumber daya local yang didukung dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia; pengembangan pusat-pusat penelitian dan inovasi; penyediaan 

prasarana dan sarana transportasi, informasi dan komunikasi; pembangunan pembangkit dan 

jaringan listrik, pengelolaan sumber air baku dan jaringan air bersih. Sasaran yang akan dicapai 

dalam lima tahun mendatang adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia, meningkatkan 

produktivitas dan nilai tambah, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di seluruh wilayah; 

serta mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan mendorong percepatan pembangunan di 

Kawasan Timur Indonesia. 

Arah kebijakan pembangunan wilayah Kalimantan pada tahun 2020 – 2024 yang tertuang 

dalam RPJMN IV adalah menjadikan wilayah Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan 

hasil tambang, kehutanan, dan lumbung energi nasional. Strateginya adalah: 

a. Pengembangan komoditas unggulan: tanaman perkebunan; industri manufaktur antara lain: 

industri batubara dan pengilangan migas, industri kayu, barang dari kayu, gabus dll; 

pertambangan batu bara dan ankutan sungai, danau dan penyeberangan; dan 

b. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan yang utama, diarahkan untuk: operasionalisasi 

KI/KEK MBTK, KI Batulicin, dan KI Tanah Kuning; Peningkatan Investasi di KI Jorong, KI Landak, 

dan KI Ketapang; Pembangunan Sarana Prasarana dan Peningkatan Investasi KSPN Derawan; 

serta Pengelolaan TN/KSPN Tanjung Puting; optimalisasi WM Banjarmasin; pengembangan 

Jalur Kereta Api Kalimantan; pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, 

pengembangan lokasi prioritas daerah perbatasan, pengembangan PKSN, pengembangan 

ekonomi kawasan perbatasan sekitar PLBN Entikong, Aruk, dan Nanga Badau, pembangunan 

PLBN Terpadu Sei Pancang, Jagoi Babang, Long Midang, Long Nawang, Sei Kelik/Jasa, dan 

Labang, dan pengentasan daerah tertinggal. 
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Gambar 4.1 

Pusat-pusat Pertumbuhan Utama di Pulau Kalimantan 

 

Sumber: Buku IV RPJMN 2020-2024 

Isu strategis lain yang menjadi fokus RPJMN 2020-2024 ialah ketimpangan antar provinsi dalam 

wilayah pulau, Kalimantan termasuk dalam ketimpangan yang tinggi, meskipun ketimpangan belum 

tentu mengrefleksikan keberhasilan kebijakan distribusi pembangunan, namun, tingkat ketimpangan 

yang rendah dapat menjadi cerminanan tingkat pembangunan yang merata di seluruh wilayah. 

Dalam sasaran RPJMN 2015-2019, Kalimantan diharapkan memberikan kontribusi dalam PDB 

Nasional sebesar 5,09%. 
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Gambar 4.2 

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Pulau Kalimantan 

 

Sumber: Buku IV RPJMN 2020-2024 

 

Tabel 4.1 

Target Pembangunan Kewilayahan Pulau Kalimantan Dan Tingkat Kemiskinannya 

 

Sumber: Buku IV RPJMN 2020-2024 
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Tabel 4.2 

Isu-isu Strategis Wilayah Pulau Kalimantan 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Sumber: Buku IV RPJMN 2020-2024 

 

4.1 Tantangan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Provinsi Kalimantan Timur 

Dalam proses pembangunan daerah di Kalimantan Timur masih ditemui beberapa 

permasalahan terutama lintas sektor. Permasalahan-permasalahan ini diyakini sebagai 

pemicu/isu strategis belum optimalnya pembangunan daerah di Kalimantan Timur. Adapun 

permasalahan/isu strategis adalah sebagai berikut: 

1. Belum merata dan kuatnya saing sumber daya manusia: Berdasarkan data IPM yang 

ada, posisi Kalimantan Timur sudah lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah 

sekitar seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan 

Kalimantan Utara, serta ratarata nasional yakni dengan nilai 75,83. Namun demikian, 

bila dilihat daya saing antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur, maka akan terlihat 

adanya ketimpangan. Oleh karena itu, ketimpangan IPM tiap daerah inilah yang 

menjadikan daya saing SDM Kalimantan Timur secara keseluruhan belum optimal.  
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Gambar 3.3 

Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur 

 

2. Lambatnya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumberdaya alam 

berkelanjutan:  Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Kalimantan Timur berada 

pada urutan terendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Selain itu, 

meskipun mengalami fluktuasi yang hampir serupa dengan daerah lainnya pada periode 

tahun 2012-2016, namun pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur menurun 

drastis sejak tahun 2014. 

 

Provinsi Kalimantan Timur merupakan satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan 

yang mengalami LPE di bawah nol (minus) pada tahun 2015 dan 2016 yakni masing-

masing -0,85% dan -0,38%.  LPE Kalimantan Timur cenderung menurun salah satunya 

diakibatkan penurunan kontribusi sektor pertambangan (batu bara) akibat terjadinya 

penurunan harga batu bara di level internasional. 

 

3. Belum meratanya aksesibiltas dan konektivitas dari dan ke sentra produksi: 

Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur dihadapkan pada belum 

meratanya aksesibilitas dan konektivitas yang baik menuju pusat produksi dan 

pemasaran serta kawasan strategis provinsi. Hal ini disebabkan karena rendahnya 

ketersediaan serta kualitas infrastruktur dasar antara lain prasarana jalan, air bersih, 

sanitasi layak, perumahan dan permukiman yang layak huni dan ketenaga listrikan. 
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4. Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup: Permasalahan lingkungan hidup di 

Kalimantan Timur, terutama yang berasal dari alih fungsi lahan dan hutan tidak 

sepenuhnya diantisipasi kerusakannya sehingga berdampak pada peningkatan jumlah 

bencana banjir dan tingginya emisi GRK dari pembukaan lahan. 

 

5. Belum tercapainya pelayanan public yang optimal: Tata kelola pemerintahan di 

Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari dua masalah pokok, yaitu belum optimalnya 

kualitas tata kelola pemerintahan yang baik; dan belum optimalnya kualitas demokratis 

daerah. Hal ini dapat dilihat pada beberapa prinsip pokok open government yang belum 

berjalan optimal, seperti prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan integritas. 

Dengan adanya permasalahan diatas, sesuai strategi pembangunan Indonesia Tahun 

2020-2024 dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dilakukan melalui 

beberapa strategi diantaranya adalah pengembangan pusat pertumbuhan baru/Kawasan 

Strategis : Pusat Kegiatan Nasional (PKN),Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri 

(KI), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) 

dan sebagainya. Pemerintah Pusat akan memberikan dukungan bagi pembangunan KI/KEK 

industri yang difokuskan untuk wilayah luar Jawa dalam bentuk pengembangan infrastuktur, 

Sumberdaya Manusia, Tata Kelola dan Investasi di KI yang sedang dikembangkan salah 

satunya berada di Provinsi Kalimantan Timur. 

Sejalan dengan permasalahan serta startegi Pemerintah Pusat Tahun 2020-2024 

diatas,  RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2024 telah menetapkan kawasan-kawasan 

prioritas (priority region) dalam menjawab tantangan isu dan permasalahan yang berkembang 

sebagai fokus pelaksanaan program pembangunan daerah. Hal ini dilakukan karena peng-

kluster-an wilayah mempunyai pengaruh penting untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan 

potensi sumber daya ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. 

Seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2023, Provinsi 

Kaltim memiliki Kawasan Strategis Wilayah Provinsi yang terdiri atas: 

1. Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT): KSNT Pulau Maratua dan sekitarnya 

sebagai ditetapkan sebagai wilayah konservasi laut.  

2. Kawasan Strategis Provinsi  (KSP) : 

- Kawasan Industri Kariangau–Buluminung di Kawasan Teluk Balikpapan 

(Kabupaten Penajam dan Kota Balikpapan) yang berfokus pada Pengembangan 

Aneka Industri dan Agroindustri yang terintergrasi; 
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- Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy (KIPI Maloy) di Kabupaten 

Kutai Timur, yang berfokus pada pengembangan pusat/sentra pengolahan 

oleochemical berskala internasional yang mencakup industry hulu (primer) dan 

industry hilir (sekunder dan tersier) ; 

- Kawasan Danau Semayang-Danau Jempang-Danau Melintang dan sekitarnya di 

Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat yang berfokus pada peningkatan 

fungsi dan daya dukung lingkungan serta sebagai sentra perikanan dan 

pariwisata. 

 

Dalam perkembangannya, pengembangan Kawasan Prioritas Provinsi ini masih 

menghadapi beberapa kendala dan tantangan, diantaranya adalah: 

1) Industri hilir pertanian dalam arti luas juga belum banyak bertumbuh di Kalimantan 

Timur. Hal ini ditandai dengan hasil pertanian, kehutanan dan perikanan sebagaian 

besar dipasarkan sebagai komoditi primer. Serta produk perkebunan, utamanya sawit, 

telah diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO), walaupun untuk Palm Kernel Oil (PKO) masih 

belum optimal diproduksi. 

2) Infrastruktur pendukung konektifiktas dari dan menuju pusat-pusat pertumbuhan pada 

kawasan industri Maloy dan serta Kawasan industri Kariangau-Buluminung masih belum 

optimal sehingga menurunkan minat investasi pada Kawasan tersebut.  

3) Legalitas Lahan KIPI Maloy yang masih mengganjal dikarenakan menunggu Surat 

Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan oleh Menteri ATR/BPN.Pendangkalan Danau 

Semayang, Jempang dan Melintang diakibatkan penebalan lumpur yang bersumber dari 

kegiatan Konservasi hutan pada daerah tangkapan air menjadi lahan pertanian, 

tambang batubara, perkebunan kelapa sawit dan erosi dari hulu sungai Mahakam. 

 

4.2 Tantangan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Provinsi Kalimantan Barat 

Arah kebijakan pembangunan energi Indonesia pada tahun 2020 – 2024 yang tertuang 

dalam RPJMN IV, pada sisi pilar industri hulu strategi dan aglomerasi, Pemerintah Pusat akan 

memberikan dukungan bagi pembangunan KI/KEK industri yang difokuskan untuk wilayah 

luar Jawa dalam bentuk pengembangan infrastuktur, SDM, tata kelola dan investasi di KI 

yang sedang dikembangkan salah satunya berada di Provinsi Kalbar, yakni KI Landak dan KI 

Ketapang. 

Seperti yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Tahun 2018-

2023, Provinsi Kalbar memiliki Kawasan Strategis Wilayah Provinsi yang terdiri atas: 
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1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; 

a. Kawasan Metropolitan Pontianak meliputi Kota Pontianak dan sekitarnya dengan 

sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri, dan pariwisata; 

b. Kawasan Pelabuhan Kecamatan Sungai Kunyit dan sekitarnya dengan sektor 

unggulan industri;  

c. Kawasan Industri Tayan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan, dan 

industri; 

d. Kawasan Industri Semparuk dengan sektor unggulan pertanian dan industri; 

e. Kawasan Industri Tanjung Api dengan sektor unggulan pertambangan; 

f. Kawasan Industri Mandor dengan sektor unggulan karet, kelapa sawit, dan 

pertambangan; 

g. Kawasan Industri Matan Hilir Selatan dan Kendawangan dengan sektor unggulan 

pertambangan, perkebunan, dan industri; 

h. Kawasan pertambangan bauksit di Kabupaten Sanggau, Ketapang, Landak, dan 

Mempawah dengan sektor unggulan pertambangan; 

i. Kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Melawi, Sintang, dan Kapuas 

Hulu dengan sektor unggulan pertambangan; 

j. Kawasan Pariwisata Pasir Panjang dan sekitarnya di Kota Singkawang dan 

Kabupaten Bengkayang dengan sektor unggulan pariwisata, industri, dan 

perikanan; 

k. Kawasan Manismata - Sukaramai dengan sektor unggulan perkebunan dan 

industri; dan 

l. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten 

Ketapang dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata. 

2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam 

dan/atau teknologi tinggi. 

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam 

dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan pertambangan mineral radioaktif di 

Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Melawi dengan sektor unggulan pertambangan. 

3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup 

a. Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Palung di Kabupaten Kayong Utara dan 

Kabupaten Ketapang; 

b. Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Raya-Pasi di Kota Singkawang dan 

Kabupaten Bengkayang;  
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c. Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Niyut-Penrinsen di Kabupaten Bengkayang, 

Landak, dan Sanggau; 

d. Kawasan Strategis Ekosistem Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu, dan 

e. Kawasan Rawan Bencana Alam Gayung Bersambut di Kabupaten Sambas dan 

Kota Singkawang. 

 

Dalam proses pemulihan ekonomi secara lebih cepat dan berkelanjutan, Provinsi Kalbar 

secara makro pembangunan bidang ekonomi lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi 

yang berkualitas dan diharapkan mampu mencapai capaian rata-rata pertumbuhan ekonomi 

nasional. Sedangkan secara mikro, lebih diarahkan pada peningkatan perkembangan masing-

masing sektor perekonomian, yang mengarah pada peningkatan ekspor maupun hilirisasi 

industry. Permasalahan dan isu strategis pembangunan bidang ekonomi Provinsi Kalbar yang 

tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2018-2023 yaitu:  

1. Rendahnya realisasi investasi yang menyebabkan pemanfaatan sumber daya alam 

menjadi tidak maksimal karena terbatasnya modal yang dimiliki; 

2. Masih rendahnya produktivitas KUMK (Koperasi dan Usaha Kecil Menengah); 

3. Masih rendahnya tingkat produksi dan produktivitas tanaman pangan dan holtikultura 

yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kualitas dan kuantitas SDM dan adanya alih 

fungsi lahan tanaman pangan ke sektor lain seperti jasa dan perdagangan; 

4. Masih rendahnya produksi sektor perkebunan yang diantaranya disebabkan oleh konflik 

dan gangguan usaha perkebunan, terutama pada daerah yang bersinggungan dengan 

kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat eksisting, serta area adat dan budaya; 

5. Pengembangan ternak yang belum mandiri dikarenakan faktor sumber bibit yang belum 

mampu disediakan oleh para penangkar bibit ternak di daerah serta belum 

berkembangnya usaha ternak yang berbasis kerakyatan yang memenuhi standar; 

6. Ketersediaan pangan yang bersumber dari ikan masih terbatas. Hal ini salah satunya 

dikarenakan hilirisasi perikanan yang masih belum berkembang; 

7. Menurunnya kontribusi sektor kehutanan yang dikarenakan terjadinya degradasi hutan 

dan lahan; 

8. Nilai ekspor Kalbar sangat rentan terhadap fluktuasi harga, komoditas ekspor dominan 

Kalbar masih bersifat primer, yakni karet, hasil tambang, dan produk perkayuan; 

9. Masih rendahnya pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif di Kab/Kota di Kalbar 

terutama dibidang pariwisata, sebagai salah satu sektor potensial yang dikembangkan di 

Kalbar; 
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10. Wilayah perbatasan, pedalaman, terpencil, pesisir dan kepulauan yang belum 

berkembang secara optimal; 

 

Secara umum, Kalimantan Barat diklasifikasikan sebagai Daerah Tertinggal, disebabkan 

dari 14 (empat belas) kab/kota terdapat 8 (delapan) yang masih berstatus Tertinggal. 

Penyebab ketertinggalan beberapa daerah tersebut antara lain: 

1. Letak geografis yang sulit dijangkau atau terisolir;  

2. Kepadatan penduduk relatif rendah;  

3. Memiliki potensi sumber daya alam namun tidak dikelola secara optimal; 

4. Tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang sederhana,  

5. Minimnya ketersediaan akses prasarana perhubungan, transportasi, komunikasi, listrik, 

dan air bersih;  

6. Karena beberapa faktor pembangunan, seperti keterbatasan kemampuan keuangan 

pemerintah, termasuk pula prioritas penanganan dan pendekatan yang dilakukan 

 

Sektor industri sampai dengan tahun 2017 tetap memberi peranan yang cukup besar 

terhadap perekonomian Kalimantan Barat. Walaupun demikian, dalam satu dasawarsa 

terakhir peranannya terus mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang disebabkan 

pertumbuhan setiap tahunnya selalu dibawah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Selain 

berakibat pada lambannya pergerakan perekonomian Kalimantan Barat, kondisi tersebut 

menyebabkan potensi kehilangan nilai tambah yang sangat besar dari komoditas primer 

Kalimantan Barat yang cenderung meningkat akhir-akhir ini terutama sektor pertanian 

(termasuk perkebunan) dan pertambangan. Penurunan peranan sektor industri terutama 

disebabkan menurunnya kinerja industri kayu dan perkembangan usaha industri pengolahan 

berbasis sumber daya alam lainnya (perkebunan, hasil pertanian lainnya dan pertambangan) 

yang masih sangat lamban dan hanya berbentuk industri hulu relatif peningkatan nilai 

tambahnya sangat kecil. Kondisi tersebut mau tidak mau mengharuskan Kalimantan Barat 

mencari alternatif bagi pengembangan industri lain yang memberi daya ungkit terhadap 

perekonomian. 

 

Percepatan penumbuhan Kawasan Industri untuk lokalisasi pemenuhan infrastruktur 

dan pengendalian lingkungan serta upaya pengembangan dan penyebaran IKM hingga ke desa 

dapat menjadi jalan percepatan pengembangan sektor industri daerah. Dalam Rencana Induk 

Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Barat 2017-2037 telah mengakomodir 7 
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(tujuh) komoditi industri unggulan serta sebagai wadah sinergitas antar stakeholder dalam 

menentukan langkah dan arah kedepannya dalam rangka penumbuhan dan pengembangan 

industri Kalimantan Barat. Hal tersebut juga merupakan langkah dalam mencapai Visi 

Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang pada Tahun 2025 yang mencanangkan 

Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh Dunia yang ditandai dengan Kemampuan 

seimbang antara IKM dan Industri Besar guna pemecahan masalah-masalah lainnya terkait 

dengandengan kendala yang dihadapi sektor industri seperti : kurang memadainya sarana 

infrastruktur daerah seperti jalan, pelabuhan, energi, ketersediaan air bersih, pembangunan 

kawasan industri, kemudahan investasi, dll; dimana dengan diatasinya permasalahan-

permasalahan yang ditemui akan dapat menumbuhkembangkan unit usaha industri baik 

Industri Kecil, Menengah, maupun Besar termasuk hilirisasi komoditas yang ada di Kalimantan 

Barat. 

 

4.3 Tantangan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan 

Arah kebijakan pembangunan energi Indonesia pada tahun 2020 – 2024 yang tertuang 

dalam RPJMN IV, Kalimantan Selatan menjadi fokus pemanfaatan batubara bersama-sama 

Kalimantan Timur yang akan digunakan untuk industri dan kelistrikan. Dari sisi pilar industri hulu 

strategi dan aglomerasi, Pemerintah Pusat akan memberikan dukungan bagi pembangunan 

KI/KEK industry yang difokuskan untuk wilayah luar Jawa dalam bentuk pengembangan 

infrastuktur, SDM, tata kelola dan investasi di KI yang sedang dikembangkan salah satunya 

berada di Provinsi Kalsel, yakni KI Batulicin. 

Seperti yang tertuang didalam P-RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2016-

2021, Provinsi Kalsel memiliki Kawasan Strategis Wilayah Provinsi yang terdiri atas: 

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN): Kawasan Ekonomi Batulicin dan Kawasan Perkotaan 

Banjarbakula 

2. Kawasan Strategis Provinsi (KSP): 

1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi:  

a. Kawasan Perkotaan Banjarbakula yang meliputi wilayah administrasi pemerintahan 

Kota Banjarmasin (Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin 

Tengah, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara), Kota Banjarbaru (Kecamatan 

Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, Landasan Ulin, Liang Anggang, Cempaka), 

sebagian Kabupaten Banjar (Kecamatan Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Aluh- 

Aluh, Beruntung Baru dan Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, Astambul, 

Mataraman, Karang Intan), sebagian Kabupaten Barito Kuala (Kecamatan Alalak, 
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Mandastana, Anjir Muara, Anjir Pasar, Tamban, Tabunganen, Mekarsari), sebagian 

Kabupaten Tanah Laut (Kecamatan Bati-Bati, Kurau, Tambang Ulang, Bumi Makmur); 

b. Kawasan Rawa Batang Banyu yang meliputi wilayah administrasi pemerintah 

Kabupaten Barito Kuala (Kecamatan Balawang, Barambai, Cerebon, Wanaraya, 

Bakumpai, Tabukan, Kuripan), sebagian Kabupaten Banjar (Kecamatan Simpang 

Empat), sebagian Kabupaten Tapin (Kecamatan Candi Laras Selatan, Candi Laras 

Utara dan Tapin Tengah), sebagian Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kecamatan Daha 

Selatan, Daha Utara, Kalumpang ), Kabupaten Hulu Sungai Utara (Kecamatan Danau 

Panggang, Babirik, Sungai Pandan, Amuntai Selatan, Amuntai Utara, Amuntai 

Tengah, Paminggir, dan Banjang), sebagian Kabupaten Tabalong (Kecamatan Pugaan, 

Banua Lawas, Kelua, Muara Harus); 

c. Kawasan Perdagangan, Industri dan Jasa, yaitu kawasan yang berbasis pada 

pengembangan perdagangan, jasa dan industri dan berpotensi menjadi kawasan 

ekonomi khusus yaitu di Kawasan Mekar Putih dan Kawasan Industri Kotabaru di 

Kabupaten Kotabaru, Kawasan Industri Jorong (Kabupaten Tanah Laut) dan Kawasan 

Industri Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu; 

2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup:  

a. Kawasan Pegunungan Meratus, yaitu kawasan hutan lindung yang memanjang dari 

Kabupaten Kotabaru sampai dengan Kabupaten Banjar termasuk kawasan Tahura 

Sultan Adam. 

b. Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, kawasan terbuka sepanjang pantai tenggara 

wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan berbagai pola pemanfaatan ruang baik 

lindung maupun budidaya di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru, 

Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala; 

3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara:  

a. Kawasan tertentu di sepanjang pesisir pantai dan laut di Kabupaten Barito Kuala, 

Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru sebagai daerah pertahanan laut, 

daerah pendaratan, daerah basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan 

amunisi, gudang amunisi, daerah uji coba persenjataan dan daerah industri 

pertahanan; 

b. Kawasan tertentu di Pegunungan Meratus di Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah 

Bumbu, Kotabaru, Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan 

Tapin, sebagai daerah pertahanan darat dan daerah pertahanan udara, daerah basis 
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militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, gudang amunisi dan 

daerah uji coba persenjataan;  

c. Kawasan tertentu di Kota Banjarbaru dan Banjarmasin yang diperuntukkan bagi basis 

militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan 

pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba persenjataan. 

Berdasarkan analisis terhadap berbagai macam permasalahan yang ada di daerah, dan 

memperhatikan beberapa isu strategis internasional, nasional, dan regional, isu strategis yang 

menjadi fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yakni: 

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Kondisi IPM Kalsel (69,65 – 2017) relatif jauh 

tertinggal apabila dibandingakan provinsi lainnya di Indonesia, dan secara regional, Kalsel 

berada diurutan terbawah dibandingkan Provinsi di Kalimantan lainnya. Hal ini terutama 

disebabkan oleh Indikator Angka Harapan Hidup Kalsel yang masih rendah dan Indikator 

Angka Rata-rata Lama Sekolah yang juga masih dibawah rata-rata nasional. 

2. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah: merosotnya harga komoditas ekspor Kalsel 

yang didominasi oleh sektor pertambangan dan perkebunan, berdampak pada peningkatan 

angka kemiskinan dan pengangguran pada tahun 2017, oleh karena itu, peningkatan daya 

saing difokuskan pada Pembangunan dan Pengembangan Kawasan-kawasan Industri 

Kalsel. 

3. Perbaikan kualitas dan kuantitas lingkungan: Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

yang masih berada di posisi 26 secara nasional pada tahun 2016.  

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan infrastruktur perekonomian dan dasar: Kalsel 

belum memiliki pelabuhan laut yang representatif, ketersedian energi listrik yang masih 

belum memenuhi tingkat kebutuhan untuk kegiatan sosial dan ekonomi yang ada, 

diperlukan peningkatan kualitas jalan-jalan Provinsi serta upaya jalan alternatif untuk 

memperpendek alur transportasi, selain itu, fokus jalan dan jembatan diarahkan pada 

akses utama ke Kawasan-kawasan strategis. 

5. Peningkatan Kapasitas Fiskal karena efek dari adanya perlambatan ekonomi yang 

mengakibatkan penurunan pendapatan daerah, meskipun Indikator kinerja pengelolaan 

keuangan daearah Provinsi Kalsel telah mencapai WTP. 

Sasaran pembangunan yang terkait pengembangan penguatan pusat pertumbuhan 

wilayah di Kalsel yang tertuang dalam misi ke-5 RPJMD PRovinsi Kalsel “Mengembangkan Daya 

Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian 

Lingkungan” yang dilaksanakan dengan 4 (empat) prioritas Utama yaitu: Prioritas Kalsel Sentra 
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Pangan, Prioritas Kalsel Menuju Salah satu Destinasi Wisata Nasional, Prioritas Kalsel Menuju 

Daerah Industri, Perdagangan dan Jasa, dan Prioritas Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas. 

Tujuan yang ingin dicapai pada akhir periode RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 

2021 adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia menjadi 71,80, menurunkan Tingkat 

Pengangguran menjadi 3,6 persen, menjaga tingkat Inflasi pada kisaran 5,0 persen, menurunkan 

Tingkat Kemiskinan menjadi 3,96-4,01, meningkatkan tingkat Pertumbuhan Ekonomi menjadi 

4,5 – 5,03 persen, menurunkan Indeks Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio) menjadi 0,286, dan 

meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi 70,6. 

 

4.4 Tantangan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Provinsi Kalimantan Tengah 

Seperti yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2016-

2021, Provinsi Kalteng memiliki prioritas pengembangan Kawasan ekonomi yang terdiri atas: 

1. Pengembangan Kawasan industri Sei. Sugih Kabupaten Kotawaringin Timur 

2. Pengembangan Kawasan industri Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur 

3. Pengembangan Kawasan industri Bagendang Kabupaten Kotawaringin Timur 

4. Pengembangan Kawasan Minapolitas Sei. Ijum Kabupaten Kotawaringin Timur 

5. Pengembangan Kawasan industri Sebuai Kabupaten Kotawaringin Barat 

6. Pengembangan Kawasan industri Batanjung Kabupaten Kapuas 

7. Pengembangan minapolitan dan agropolitan Basarang Kabupaten Kapuas 

8. Pengembangan Kawasan industri Pulau Damar Kabupaten Katingan 

9. Pengembangan kota terpadu mandiri Lamunti Kabupaten Kapuas 

10. Pengembangan cluster sapi Kota Palangkaraya 

11. Pengembangan Kawasan ekonomi khusus perfilman Asia Tenggara Kabupaten Katingan. 

Berdasarkan analisis terhadap berbagai macam permasalahan yang ada di daerah, dan 

memperhatikan beberapa isu strategis internasional, nasional, dan regional, isu strategis yang 

menjadi fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yakni: 

1. Percepatan penyelesaian permasalahan Kawasan hutan dalam RTRWP Kalteng, pengelolaan 

SDA dan LH, penanganan dan mitigasi bencana kebakaran lahan, hutan dan kebun. Sumber 

daya hutan yang selama ini menjadi pendukung utama pembangunan Kalimantan Tengah 

perlu diperhatikan keberlanjutan pengelolaannya agar dapat memenuhi kepentingan 

generasi saat ini dan masa depan. Sampai saat ini masih terjadi berbagai kerusakan lahan, 

pencemaran udara, kebakaran dan bencana alam lain akibat pengelolaan sumber daya 

hutan yang mengesampingkan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. 
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2. Peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja berdaya saing. SDM merupakan salah satu 

faktor kunci dalam melaksanakan reformasi global pembangunan daerah. Pemerintah 

memberikan perhatian khusus dalam menciptakan SDM berkualitas dan memiliki daya saing 

tinggi dalam persaingan global sehingga mampu meningkatkan kapabilitas pembangunan 

realisasi potensi sumber daya manusia yang telah menjadi tenaga kerja di Provinsi 

Kalimantan Tengah masih jauh dari harapan pemerintah daerah. Namun demikian tingkat 

Pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan hasil yang positif dimana pada 

tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,23 persen dan tahun 2018 sebesar 

4,01 persen. Dari besaran angka pengangguran ini, yang perlu digaris bawahi adalah kualitas 

sumber daya manusia yang menjadi tenaga kerja baik berusaha sendiri, berusaha dibantu 

pekerja, maupun buruh/karyawan/ pegawai terindikasi masih memiliki daya saing yang 

rendah. 

3. Pengembangan green economy dan green government dalam realisasi pembangunan 

daerah. Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki fungsi sebagai salah satu paru-paru 

dunia, telah berinisiatif menjadi anggota dan terlibat secara aktif dalam forum pertemuan 

tahunan Governors Climate and Forest (GCF) Taskforce sejak tahun 2009. 

4. Pemerataan kesejahteraan masyarakat ialah pembangunan yang adil dan merata serta 

menyentuh segala aspek bidang terkait kehidupan seluruh lapisan masyarakat sehingga 

akan didapatkan masyarakat yang hidup damai dan sejahtera. Akses wilayah yang cukup 

sulit di banyak wilayah menjadikan hambatan tersendiri bagi Provinsi Kalimantan Tengah 

untuk berkembang. Hal tersebut tentu saja menjadikan masyarakat tidak leluasa menikmati 

hasil pembangunan karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki di setiap wilayah. 

5. Restrukturisasi sektor pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan. Peningkatan 

produktivitas sector pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu 

prioritas bagi Pemerintah Daerah karena dengan peningkatan ini maka perekonomian juga 

akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini dikarenakan tingginya kontribusi 

sektor ini pada struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus memiliki 

pertumbuhan ekonomi sktoral yang cukup baik. Mengingat masih banyaknya pengelolaan 

sektor pertanian dengan cara tradisional, maka penggunaan teknologi tepat guna bagi 

pengembangan sektor pertanian menjadi basis peningkatan produktivitas sektor saat ini. 

6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah. Belum 

terpenuhinya infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, energi, dan 

kelistrikan secara merata menjadi salah satu kendala utama pembangunan Provinsi 
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Kalimantan Tengah yang harus diutamakan pencapaiannya sebagai penyokong 

pembangunan di bidang lain. 

7. Penggalian potensi sumber daya alam melalui optimalisasi investasi. Penggalian potensi 

setiap sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilakukan dengan melakukan 

optimalisasi investasi baik dalam maupun luar negeri dengan meningkatkan iklim investasi 

yang nyaman, aman, dan bersimbiosis mutualisme antara pemerintah, swasta, dan 

masyarakat. 

8. Mewujudkan good governance secara menyeluruh. Dalam menciptakan tata pemerintahan 

yang baik sangat tergantung dari ketiga lembaga yang menyusun pemerintahan tersebut 

yaitu pemerintah (government), dunia usaha (swasta), dan masyarakat. Ketiga domain itu 

harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga terjalin sebuah sinergi 

dalam rangka mencapai tujuan. 

Sasaran pembangunan yang terkait pengembangan penguatan pusat pertumbuhan 

wilayah di Kalimantan Tengah yang tertuang dalam misi ke-2 RPJMD Provinsi Kalimantan 

Tengah “Pengelolaan Infrastruktur” dan misi ke-4 “Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, 

Pengentasan Kemiskinan” yang dilaksanakan dengan 3 (tiga) prioritas utama pembangunan 

yaitu: Pemerataan infrastruktur wilayah, stabilitas ekonomi daerah dan peningkatan 

pendapatan masyarakat. 

Tujuan yang ingin dicapai pada akhir periode RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 

adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,50, menurunkan Tingkat 

Pengangguran menjadi 3,5 persen, menjaga tingkat Inflasi pada kisaran 3,4 persen, 

menurunkan Tingkat Kemiskinan menjadi 4,3 persen, meningkatkan tingkat Pertumbuhan 

Ekonomi menjadi 7,5 persen, dan meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 

menjadi 73,5. 

 

4.5 Tantangan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Provinsi Kalimantan Utara 

Seperti yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2016-

2021, Provinsi Kaltara memiliki kawasan strategis provinsi yang terdiri atas: 

1. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi. 

1) Kawasan perbatasan dengan kegiatan utama ekonomi di : 

 Long Bawan dan Long Layu di Kabupaten Nunukan; 

 Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan; 

 Lumbis Ogong di Kabupaten Nunukan; 
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 Seimanggaris di Kabupaten Nunukan; 

 Long Nawang di Kabupaten Malinau; 

 Apau Ping di Kabupaten Malinau; 

 Long Midang dan Pa’Rupai Kecamatan Krayan berupa Krayan Border Trade Center 

(KBTC); dan 

 Padat Karya Kecamatan Krayan Barat berupa Krayan Border Shop (KBS). 

2) Kawasan Food Estate dan Rice Estate di Kabupaten Bulungan; 

3) Kawasan Food Estate dan Rice Estate di Kabupaten Malinau; 

4) Kawasan Food Estate dan Rice Estate di Kabupaten Nunukan; 

5) Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Mangkupadi-Tanah Kuning, Tanjung 

Palas Timur di Kabupaten Bulungan; 

6) Koridor perkotaan Tarakan-Tanjung Selor; 

7) Kawasan technopark di Kabupaten Bulungan; 

8) Kawasan technopark pertanian organik di Kabupaten Nunukan; dan 

9) Kawasan marine technopark perikanan di Kabupaten Nunukan. 

 

2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah provinsi 

berupa Warisan Budaya Kesultanan Bulungan dan Kawasan Pemerintahan Provinsi 

Kalimantan Utara (Kota Baru Mandiri) di Tanjung Selor. 

3. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung 

lingkungan hidup di dalam wilayah provinsi, yaitu: 

1) Delta Sungai Kayan di Kabupaten Bulungan; 

2) Koridor Sungai Sesayap dan Sungai Malinau; 

3) Koridor Sungai Sebuku; 

4) Koridor Sungai Sembakung; 

5) Koridor Sungai Kayan; 

6) Kawasan konservasi mangrove di Kabupaten Bulungan; 

7) Kawasan konservasi mangrove di Kabupaten Nunukan; 

8) Kawasan konservasi mangrove dan bekantan di Kota Tarakan; dan 

9) Kawasan konservasi mangrove dan kepiting di Kota Tarakan. 

4. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan teknologi tinggi yang terdapat 

di PLTA Peso di Kabupaten Bulungan dan PLTA Mentarang di 

5. Kabupaten Malinau serta PLTA Sei Sembakung di Kabupaten Nunukan. 
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Berdasarkan analisis terhadap berbagai macam permasalahan yang ada di daerah, dan 

memperhatikan beberapa isu strategis internasional, nasional, dan regional, isu strategis yang 

menjadi fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yakni: 

1. Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan 

global. Rendahnya daya saing sumber daya manusia Provinsi Kalimatan Utara terkait 

dengan relatif rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu terbatasnya fasilitas 

pelayanan pendidikan di daerah perbatasan dan pedalaman akan menciptakan rendahnya 

tingkat pendidikan penduduk, khususnya yang berada di perbatasan dan pedalaman. Hal ini 

pada akhirnya akan menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia penduduk 

khususnya di wilayah perbatasan dan pedalaman, sehingga tidak mampu bersaing dengan 

penduduk di wilayah lain yang memiliki fasilitas pendidikan yang lebih memadai. 

2. Pertumbuhan ekonomi masih bersumber pada kegiatan-kegiatan yang rentan terhadap 

keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Kalimantan 

Utara masih bersumber dari kegiatan perekonomian di sektor primer, yakni sektor 

pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Kontribusi sektor pertanian mengalami 

penurunan setiap tahun dari 17,86% tahun 2010 menjadi 17,01% tahun 2014. Sementara 

sektor pertambangan dan penggalian cenderung meningkat kontribusinya dari 30,33% 

tahun 2010 menjadi 31,99% tahun 2014. Kedua sektor tersebut merupakan sektor yang 

berbasis pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan. Perluasan dan pengembangannya 

juga rentan merusak lingkungan dan mengakibatkan bencana. 

3. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya pertanian, perkebunan, peternakan, 

kehutanan, perikanan dan kelautan dalam rangka menuju hilirisasi industri untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan serta pendukung ketahanan 

pangan. Hingga saat ini potensi sumber daya pertanian tersebut belum dimanfaatkan 

secara optimal untuk kegiatan pertanian dalam arti luas, baik untuk tanaman pangan, 

hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan maupun kelautan dan perikanan. 

4. Rendahnya aksesibilitas, konektivitas antarwilayah dan keterbatasan ketersediaan 

infrastruktur mengakibatkan ketertinggalan. Akses menuju dan/atau dari kawasan 

perbatasan secara umum menggunakan transportasi udara, laut, dan darat. Namun 

pelayanannya hingga saat ini masih sangat terbatas, baik dari segi kapasitas moda 

transportasi, ongkos atau biaya, maupun kualitas infrastruktur pendukung layanan 

transportasi. 

5. Kesenjangan wilayah dan ketidakmerataan ruang kegiatan ekonomi berpotensi 

mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara 



 

 59 

menunjukkan angka yang cenderung menurun dan lebih rendah yakni 6,86% pada tahun 

2018 dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yaitu 9,66%. Namun tingkat 

kemiskinan di beberapa kabupaten masih tinggi dan jauh di atas tingkat kemiskinan 

nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) rata-rata Provinsi Kalimantan Utara berada di 

posisi angka 5,17% pada februari 2017. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keterbatasan 

kesempatan kerja atau belum optimalnya perluasan kesempatan kerja. Rendahnya 

kesempatan kerja dapat dilihat dari masih rendahnya rasio penyerapan tenaga kerja oleh 

PMDN/PMA yaitu hanya 17,40. 

6. Terdapat kegiatan illegal lintas batas yang mengakibatkan potensi kebocoran ekonomi dan 

permasalahan sosial. Mahalnya harga produk dalam negeri mendorong masyarakat yang 

tinggal di wilayah perbatasan untuk lebih memilih membeli barang kebutuhan pokok dari 

Negara Malaysia yang relatif lebih murah. Perdagangan barang lintas batas yang dilakukan 

masyarakat perbatasan tergolong perdagangan ilegal karena seringkali menggunakan jalur 

setapak, tanpa izin jual, dan tidak dikenakan pajak karena tidak melewati imigrasi resmi. 

7. Masih terbatasnya ketersediaan dan distribusi energi. Di Provinsi Kalimantan Utara 

persentase rumah tangga pengguna listrik baru mencapai sekitar 55%.. Meskipun produksi 

listrik serta jumlah listrik yang terjual mengalami peningkatan, namun masih belum mampu 

memenuhi kebutuhan yang ada. 

8. Belum terpenuhinya pengelolaan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintah dalam 

mendukung pencapaian good governance dan clean governance. Provinsi Kalimantan Utara 

terkait dengan dokumen perencanaan, pencapaian hasil penilaian Lakip, pelaksanaan 

pengawasan internal bahkan eksternal, bahkan capaian hasil pemeriksanaan keuangan 

dapat mencapai WTP. 

9. Penurunan daya dukung lingkungan akibat perubahan tata guna lahan untuk pembangunan 

yang tidak ramah lingkungan. Peningkatan produksi batubara disatu sisi menguntungkan 

karena dapat meningkatkan PDRB pertambangan non migas yang akan berpengaruh 

terhadap peningkatan PAD, tetapi di sisi lain mengakibatkan peningkatan area 

penambangan batubara dan kerusakan lingkungan antara lain: 1) pengaruh air asam 

tambang yang berasal dari limbah batuan sedimen, 2) kerusakan infrastruktur jalan, 3) 

kebisingan aktifitas penambangan, 4) kualitas udara, 5) limbah BBM dari kendaraan angkut 

tambang,6) tidak melakukan reklamasi pasca penambangan atau kwalitas reklamasi sangat 

jelek, 7) banyak terjadi genangan air pada area bekas penambangan, 8) meningkatnya 

sedimentasi dan pencemaran air sungai. 
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Sasaran pembangunan yang terkait pengembangan penguatan pusat pertumbuhan 

wilayah di Kalimantan Utara yang tertuang dalam misi ke-1 RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 

“Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri” yang dilaksanakan dengan 12 (dua 

belas) prioritas pembangunan daerah yaitu: Percepatan penanggulangan kemiskinan dan 

kemandirian PMKS; Peningkatan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja; Peningkatan 

pelayanan pendidikan; Peningkatan pelayanan kesehatan; Pengarusutamaan gender dalam 

pembangunan; Percepatan pembangunan desa secara terpadu; Pembangunan ekonomi 

berkelanjutan; Pengembangan usaha kecil, koperasi dan industri kecil dan menengah (IKM); 

Peningkatan ketahanan pangan daerah; Peningkatan daya tarik berinvestasi; Peningkatan 

pelayanan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dengan tata ruang; dan Peningkatan 

perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. 

Tujuan yang ingin dicapai pada akhir periode RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 

2021 adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia menjadi 71,27, menurunkan Tingkat 

Pengangguran menjadi 4,26 persen, menurunkan Tingkat Kemiskinan menjadi 4,13 persen, 

meningkatkan tingkat Pertumbuhan Ekonomi menjadi 8,76 persen, menurunkan Indeks 

Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio) menjadi 0,28, dan meningkatkan Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi 83,10. 
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BAB V 

REKOMENDASI 

 

Pulau Kalimantan memiliki kekayaan alam yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat 

dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, namun dibutuhkan sumber daya manusia yang 

memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai. Tidak meratanya distribusi jumlah dan kualitas 

sumber daya manusia di Kalimantan menjadi tantangan yang perlu dikedepankan, agar semakin 

meningkatkan daya saing provinsi, baik secara regional, nasional dan internasional.  

Perkembangan global, baik politik maupun teknologi, dapat memberikan dampak yang nyata 

dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Kalimantan. Rendahnya produktivitas 

menjadi tantangan, yang dapat dijawab melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya 

manusia, dan penerapan pengetahuan dan teknologi yang lebih efektif dan efisien berdampak 

rendah terhadap lingkungan hidup. 

Perkembangan ekonomi Provinsi di Kalimantan sejak beberapa dasawarsa telah melalui 

beberapa fase perkembangan ekonomi yang kurang kokoh dan berkualitas. Dalam hal penciptaan 

Nilai Tambah Bruto (NTB), perekonomian Provinsi-provinsi di Kalimantan masih didominasi oleh 

sektor primer. Peranan sektor primer menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sementara 

peranan sektor sekunder terus menurun pada kurun yang sama. Perekonomian Provinsi di 

Kalimantan masih mengandalkan produk barang mentah (raw material) dan belum pada barang 

olahan (processed product). Sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan, 

dan pertanian dalam arti luas memiliki peran dominan dalam perekonomian Provinsi di Kalimantan. 

Produktivitas kawasan yang rendah, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan 

bercadangan karbon rendah, utamanya untuk kehutanan dan perkebunan, serta belum optimalnya 

produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan, menjadi 

tantangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Belum terbangunnya industri 

hilir (sekunder-tersier) hasli pertanian dalam arti luas, menjadikan nilai tambah komoditi belum 

memberikan hasil yang optimum. Selain itu, belum adanya terminal-terminal distribusi hasil 

pertanian dalam arti luas, dan belum tersedianya sentra industri perikanan, menjadikan Kalimantan 

kehilangan potensi pendapatan daerah.  

Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih menjadi persoalan dalam kegiatan 

ekonomi Kalimantan. Kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan 

relatif masih tinggi. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati 

secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat karena peningkatan pembangunan daerah tidak 
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selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk secara merata. Beberapa faktor yang 

menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, pendidikan, dan berbagai 

modal lainnya.  

Dalam konteks mewujudkan daya saing ekonomi, tantangan yang dihadapi adalah 

membangun keterkaitan antara hulu dan hilir dari komoditas-komoditas unggulan sebagai basis 

perekonomian di Kalimantan pada masa mendatang. Percepatan transformasi ekonomi menuju 

keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat 

meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Provinsi Kalimantan sehingga perlu adanya 

perubahan pola pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam pengembangan 

ekonomi wilayah. Selain itu, upaya mempersiapkan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang 

lebih seimbang antara ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya 

alam terbarukan secara sistematis dibutuhkan upaya keras yang terintegrasi mewujudkan ketahanan 

pangan, pengembangan komoditas agroindustri unggulan dan andalan yang strategis, serta 

mengoptimalkan produksi perikanan dan kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. 

Hal lain yang ingin dicapai dalam konteks ekonomi yang berkerakyatan adalah terciptanya 

sistem ekonomi partisipatif yang meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta 

memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat baik 

dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi. Upaya bantuan modal usaha, pendampingan 

teknis dan manajerial, serta bantuan pemasaran pada usaha kecil dan menengahkan seharusnya 

semakin ditingkatkan. Ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya dan strategi untuk lebih 

mengedepankan masyarakat dalam membangun kesejahteraannya, serta memperkuat BUMDES 

sebagai penggerak perekonomian pedesaan. Pembangunan dan pengembangan ekonomi harus 

berakar pada ekonomi kerakyatan namun tetap mengacu pada pertumbuhan, pemerataan, 

stabilitas, dan peningkatan sumber daya manusia dengan cara mempercepat proses perubahan dari 

masyarakat yang masih berfikir dan berperilaku tradisional ke masyarakat modern; dari sistem 

ekonomi subsistem ke ekonomi pasar; dan dari masyarakat yang tergantung ke masyarakat yang 

mandiri. Penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan dilakukan melalui berbagai skema 

yang dimungkinkan di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam menguatkan 

kemitraan antara perusahaan dengan kelompok ekonomi masyarakat. 

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada 

pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauh mana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah 

dalam menyediakan fasilitas infrastruktur secara merata. Kualitas infrastruktur yang belum memadai 

menjadi problem daya saing di Kalimantan. Pembangunan infrastruktur secara merata merupakan 

faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci perkembangan suatu 
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wilayah, dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. 

Penyediaan infrastrukur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik 

sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi 

ketimpangan pembangunan antar daerah. 

Penyediaan transportasi udara dan laut yang handal serta representatif untuk  

meningkatkan arus barang dan jasa dari dan ke Provinsi-provinsi di Kalimantan, sebagai upaya 

pembukaan keterisolasian wilayah dengan dikembangkannya sarana dan prasarana transportasi 

melalui pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan dermaga, pembangunan bandar udara 

serta penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi. Disamping itu pemenuhan kecukupan 

layanan air minum, air baku untuk jaringan irigasi dan kawasan industri serta infrastruktur pertanian 

melalui peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan 

berkelanjutan, penyediaan perumahan sederhana, layak huni dan sehat diarahkan bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 65 

Lampiran 1. Catatan Teknis 

1. Analisis LQ (Location Quotient) 

Analisis ini untuk menunjukkan besarnya peranan sektor perekonomian suatu 

wilayah dengan membandingkan sector yang sama pada wilayah yang lebih besar. 

Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi sector ekonomi potensial yang 

menjadi unggulan dan dapat dikembangkan di suatu wilayah. Di samping itu, juga 

digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu wilayah. 

Rumus untuk mendapatkan sektor unggulan di suatu wilayah, yakni: 

    

   
  ⁄

   
  
⁄

 

  

Keterangan: 

   : PDRB sektor-i pada wilayah ke-j 

  : PDRB pada wilayah ke-j 

   : PDRB sektor-i pada wilayah referensi 

  : PDRB pada wilayah referensi 

 

Kriteria pengukuran pada analisis LQ, yakni: 

 Jika LQ>1, sektor-i di wilayah analisis ke-j merupakan sektor unggulan, yaitu 

sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi pada wilayah tersebut 

dibandingkan wilayah referensi 

 Jika LQ<1, sektor-i di wilayah analisis ke-j bukan merupakan sektor unggulan. 

 

 

2. Tipologi Klassen 

Tipologi klassen mendasarkan pengelompokkan suatu sektor wilayah dengan cara 

membandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dengan pertumbuhan 

ekonomi di wilayah referensi dan membandingkan kontribusi sektor tersebut 

dengan nilai rata-rata di tingkat yang lebih luas. Melalui metode ini diperoleh empat 

karakteristik pola dan struktur pertumbuhan dari sektor ekonomi yang berbeda. 

Matriks untuk menentukan tipe karakteristik untuk melihat sector unggulan di 

tingkat analisis adalah sebagai berikut: 

 

Kontribusi Sektoral Pertumbuhan Sektoral 
              

       Kuadran II: 
Sektor basis (unggulan 
namun pertumbuhan 
tertekan) 

Kuadran I: 
Sektor unggulan dan 
tumbuh pesat 

       Kuadran III: 
Bukan sektor potensial 
dan tertinggal 

Kuadran IV: 
Sektor potensial dan 
dapat dikembangkan 
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Lampiran 2. Tipologi Klassen: Identifikasi Sektor Unggulan Kalimantan, 2017 

 

Prov 
 
 

Lap 
Usaha  

Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Kaltara 

  
  
  
  
  
  

 LQ > 1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Kaltara 

 A            

 B            

 C            

 D            

 E            

 F            

 G            

 H            

 I            

 J            

 K            

 L            

 M, N            

 O            

 P            

 Q            

 R, S, T, U            

Di bawah rata-rata pertumbuhan sektor   Di atas rata-rata pertumbuhan sektor 

 A       

  
  
  
  
  

 LQ < 1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     

 B            

 C            

 D            

 E            

 F            

 G            

 H            

 I            

 J            

 K            

 L            

 M, N            

 O            

 P            

 Q            

 R, S, T, U            
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Lampiran 2. Tipologi Klassen: Identifikasi Sektor Unggulan Provinsi Kalimantan Barat, 2017 

 

 

Kab/ 
Kot 

 
Lapus 

Sambas 
Beng-

kayang 
Landak 

Ponti-
anak 

Sanggau 
Keta-
pang 

Sintang 
Kapuas 

Hulu 
Sekadau Melawi 

Kayong 
Utara 

Kubu 
Raya 

Kota 
Ponti-
anak 

Kota 
Singka-
wang 

LQ>1 

Sambas Beng-
kayang Landak Ponti-

anak Sanggau Keta-
pang Sintang Kapuas 

Hulu Sekadau Melawi Kayong 
Utara 

Kubu 
Raya 

Kota 
Ponti-
anak 

Kota 
Singka-
wang 

 A                              

 B                              

 C                              

 D                              

 E                              

 F                              

 G                              

 H                              

I                             

 J                              

 K                              

 L                              

 M, N                              

 O                              

 P                              

 Q                              

 R, S, T, U                              

 Di bawah rata-rata pertumbuhan sektor  Di atas rata-rata pertumbuhan sektor 

 A                

LQ<1 

              

 B                              

 C                              

 D                              

 E                              

 F                              

 G                              

 H                              

 I                              

 J                              

 K                              

 L                              

 M, N                              

 O                              

 P                              

 Q                              

 R, S, T, U                              
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Lampiran 3. Tipologi Klassen: Identifikasi Sektor Unggulan Provinsi Kalimantan Tengah, 2017 

 

 

Kab/ 
Kot 

 

Lapus  

Kotawa-
ringin 
Barat 

Kotawa-
ringin 
Timur 

Kapuas 
Barito 

Selatan 
Barito 
Utara 

Suka-
mara 

Laman-
dau 

Seruyan Katingan 
Pulang 
Pisau 

Gunung 
Mas 

Barito 
Timur 

Murung 
Raya 

Palang-
ka Raya 

LQ>1 

Kotawa-
ringin 
Barat 

Kotawa-
ringin 
Timur 

Kapuas Barito 
Selatan 

Barito 
Utara 

Suka-
mara 

Laman-
dau Seruyan Katingan Pulang 

Pisau 
Gunung 

Mas 
Barito 
Timur 

Murung 
Raya 

Palang-
ka Raya 

 A                              

 B                              

 C                              

 D                              

 E                              

 F                              

 G                              

 H                              

I                             

 J                              

 K                              

 L                              

 M, N                              

 O                              

 P                              

 Q                              

 R, S, T, U                              

 Di bawah rata-rata pertumbuhan sektor  Di atas rata-rata pertumbuhan sektor 

 A                

LQ<1 

              

 B                              

 C                              

 D                              

 E                              

 F                              

 G                              

 H                              

 I                              

 J                              

 K                              

 L                              

 M, N                              

 O                              

 P                              

 Q                              

 R, S, T, U                              
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Lampiran 4. Tipologi Klassen: Identifikasi Sektor Unggulan Provinsi Kalimantan Selatan, 2017 

Kab/ 
Kot 

 

Lapus  

Tanah 
laut 

Kota 
Baru 

Banjar 
Barito 
Kuala 

Tapin 
Hulu 

Sungai 
Selatan 

Hulu 
Sungai 
Tengah 

Hulu 
Sungai 
Utara 

Taba-
long 

Tanah 
Bumbu 

Bala-
ngan 

Kota 
Banjar-
masin 

Kota 
Banjar-

baru 

LQ>1 

Tanah 
laut 

Kota 
Baru Banjar Barito 

Kuala Tapin 
Hulu 

Sungai 
Selatan 

Hulu 
Sungai 
Tengah 

Hulu 
Sungai 
Utara 

Taba-
long 

Tanah 
Bumbu 

Bala-
ngan 

Kota 
Banjar-
masin 

Kota 
Banjar-

baru 

 A                            

 B                            

 C                            

 D                            

 E                            

 F                            

 G                            

 H                            

I                           

 J                            

 K                            

 L                            

 M, N                            

 O                            

 P                            

 Q                            

 R, S, T, U                            

Di bawah rata-rata pertumbuhan sektor  Di atas rata-rata pertumbuhan sektor 

A               

LQ<1 

             

 B                            

 C                            

 D                            

 E                            

 F                            

 G                            

 H                            

 I                            

 J                            

 K                            

 L                            

 M, N                            

 O                            

 P                            

 Q                            

 R, S, T, U                            
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Lampiran 5. Tipologi Klassen: Identifikasi Sektor Unggulan Provinsi Kalimantan Timur, 2017 

Kab/ 
Kot 

 

Lapus  

Paser 
Kutai 
Barat 

Kutai 
Karta-
negara 

Kutai 
Timur 

Berau 
Penajam 

Paser 
Utara 

Maha-
kam Ulu 

Kota 
Balik-
papan 

Kota 
Sama-
rinda 

Kota 
Bontang 

LQ>1 

Paser Kutai 
Barat 

Kutai 
Karta-
negara 

Kutai 
Timur Berau 

Penajam 
Paser 
Utara 

Maha-
kam Ulu 

Kota 
Balik-
papan 

Kota 
Sama-
rinda 

Kota 
Bontang 

 A                      

 B                      

 C                      

 D                      

 E                      

 F                      

 G                      

 H                      

I                     

 J                      

 K                      

 L                      

 M, N                      

 O                      

 P                      

 Q                      

 R, S, T, U                      

Di bawah rata-rata pertumbuhan sektor  Di atas rata-rata pertumbuhan sektor 

A            

LQ<1 

          

 B                      

 C                      

 D                      

 E                      

 F                      

 G                      

 H                      

 I                      

 J                      

 K                      

 L                      

 M, N                      

 O                      

 P                      

 Q                      

 R, S, T, U                      
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Lampiran 6. Tipologi Klassen: Identifikasi Sektor Unggulan Provinsi Kalimantan Utara, 2017 

Kab/ 
Kot 

 

Lapus  

Malinau Bulungan 
Tana 

Tidung 
Nunukan Tarakan 

LQ>1 

Malinau Bulungan Tana 
Tidung Nunukan Tarakan 

 A            

 B            

 C            

 D            

 E            

 F            

 G            

 H            

I           

 J            

 K            

 L            

 M, N            

 O            

 P            

 Q            

 R, S, T, U            

Di bawah rata-rata pertumbuhan sektor  Di atas rata-rata pertumbuhan sektor 

A       

LQ<1 

     

 B            

 C            

 D            

 E            

 F            

 G            

 H            

 I            

 J            

 K            

 L            

 M, N            

 O            

 P            

 Q            

 R, S, T, U            
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