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BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAB I
PENDAHULUAN
Perencanaan pembangunan yang baik akan memberikan kontribusi besar
dalam

pencapaian

tujuan

pembangunan

suatu

daerah.

Untuk

mencapai

perencanaan pembangunan yang baik, sangat diperlukan adanya dukungan data
dan informasi yang lengkap, valid, dan senantiasa menyesuaikan perubahan kondisi
faktual yang terjadi.
Dalam era saat ini, perencanaan pembangunan daerah sangat rigid dalam
implementasi penyusunannya, bersandar pada beberapa regulasi baru, seperti PP
8/2008 dan Permendagri 86/2017. Semua regulasi tersebut menuntut setiap entitas
lembaga pemerintahan di daerah, terlebih lagi Bappeda yang berperan sebagai
ujung tombak perencanaan di daerah untuk dapat mengawal dan menjalankan
substansinya secara konsisten.
Permendagri 86/2017 menekankan tentang pentingnya dukungan dan
ketersediaan data dan informasi bagi penyusunan, pengendalian, dan evaluasi
perencanaan pembangunan. Dengan data yang baik akan dapat diproyeksikan
kondisi yang dicita-citakan, dapat ditetapkan target-target kinerja sebagai patokan
pelaksanaan pembangunan sesuai dengan periodesasinya. Akhirnya akan sangat
membantu dalam pemberian nilai bagi prestasi yang telah dicapai, sehingga
semakin memperbesar tingkat akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan
pemerintahan.
Pendekatan pembangunan oleh pemerintah saat ini diarahkan untuk
dilakukan secara holistik-integratif, tematik, dan spasial. Holistik berarti dalam proses
perencanaan

perlu

mengidentifikasi

secara

keseluruhan

terlebih

dahulu

sasaran/target prioritas daerah, kemudian menyusun secara rinci kegiatan dan
anggaran serta pihak pelaksananya. Data dan informasi yang mendukung hal ini
bersifat sangat kompleks, meliputi banyak aspek dan banyak urusan pemerintahan
yang ada. Selain itu, kemajuan perkembangan teknologi geoinformasi makin
berkembang, tidak terkecuali di kalangan Pemerintah terutama yang terkait dalam
proses perencanaan pembangunan.
Data dan informasi spasial memiliki peranan penting dan strategis untuk
pembangunan yang berkelanjutan karena memotret kondisi riil geospasial
khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Pendekatan spasial menjadikan data geo-

1

spasial memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penentuan dan
pengintegrasian pembangunan lintas sektor hingga kedalaman koordinat pada peta.
Sudah seharusnya proses perencanaan pembangunan saat ini dilakukan
dengan mengedepankan penggunaan data dan informasi yang berintegritas tinggi.
Keterbukaan terhadap akses data dan informasi tersebut diperlukan untuk
memberikan peran serta masyarakat dalam mendukung proses pembangunan
melalui diskusi maupun masukkan yang membangun dalam perumusan kebijakan
publik yang sesuai dengan masyarakat itu sendiri.
Berdasarkan pada hal tersebut, maka Bappeda Provinsi Kalimantan
Timur dalam hal ini Sub Bidang indagkop, investasi dan pariwisata merasa
perlu

menyusun

dokumen

PENYUSUNAN

DATA

DAN

INFORMASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR INDAGKOP PARIWISATA, sebagai
dokumen yang menyajikan data dan informasi serta analisis yang lebih
mendalam secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk spasial yang akan
menjadi salah satu bahan acuan dalam rangka mendapatkan gambaran
yang lebih rinci dan menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan
kebijakan,

strategi,

serta

tahapan

dan

recana

aksi

untuk

meningkatkan

pembangunan bidang ekonomi terutama sektor Industri, Perdagangan,
Koperasi dan Pariwisata.
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BAB II
KINERJA MAKRO
SEKTOR INDAGKOP DAN PARIWISATA KALTIM
2.1 Perkembangan Makro Ekonomi Kaltim
Laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB
Ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) triwulan IV 2018 tumbuh 5,14% (yoy),
sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17%
(yoy). Di sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh akselerasi
lapangan usaha tambang. Optimalisasi produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha
tambang batubara untuk mencapai target 2018 menjadi pendorong pertumbuhan
utama lapangan usaha ini. Kinerja lapangan usaha lainnya, konstruksi tercatat
sedikit melambat sejalan dengan mulai berakhirnya pengerjaan proyek infrastruktur
daerah. Di sisi pengeluaran, investasi (PMTB) menjadi penggerak utama ekonomi
Kaltim. Peningkatan investasi terjadi pada investasi dalam negeri, khususnya sektor
tambang. Kondisi tersebut sejalan dengan ekspansi usaha yang dilakukan
perusahaan tambang untuk meningkatkan produksi.
Disamping

itu,

terdapat

beberapa

perusahaan

yang

mengajukan

penambahan kuota produksi, semakin mendorong investasi tambang. Secara
tahunan, selama 2018 ekonomi Kaltim tumbuh positif tetapi lebih rendah
dibandingkan tahun 2017. Tercatat perekonomian Kaltim tahun 2018 tumbuh
sebesar 2,67% (yoy), searah dengan proyeksi Bank Indonesia tetapi lebih rendah
dibandingkan 3,13% (yoy) tahun 2017.
Laju pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibanding 2017 dipengaruhi
oleh kinerja lapangan usaha pertambangan yang mengalami kontraksi pada
triwulan I, II dan III 2018 akibat tingginya curah hujan sehingga menghambat
aktivitas pertambangan. Pada triwulan I 2019, ekonomi Kaltim diperkirakan tumbuh
dalam rentang 2,15%-3,15% (yoy). Lapangan usaha perdagangan dan akomodasi
makan-minum diperkirakan lebih tinggi sejalan dengan masuknya periode pileg dan
pilpres. Namun demikian, kinerja lapangan utama, pertambangan diperkirakan
melambat sejalan dengan cuaca yang berisko mengganggu aktivitas tambang dan
barging. Industri pengolahan juga diperkirakan masih tumbuh rendah sejalan belum
berdampaknya investasi di lapangan hulu gas.
Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh lebih
lambat karena masuknya periode normalisasi paska HBKN. Investasi dan konsumsi
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pemerintah juga diperkirakan lebih lambat sejalan dengan belum optimalnya
pengerjaan proyek fisik pemerintah pada triwulan I 2019.
Inflasi
Tekanan inflasi Kalimantan Timur (Kaltim) triwulan IV 2018 tercatat lebih
rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, namun tetap stabil dan terkendali.
Inflasi Kaltim triwulan IV 2018 tercatat 3,24% (yoy), lebih rendah dibandingkan
triwulan III 2018 sebesar 3,61% (yoy). DI sisi lain, capaian inflasi Kaltim triwulan IV
2018 tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional yang mengalami
peningkatan dari 2,88% (yoy) di triwulan III 2018 menjadi 3,13% (yoy).
Secara regional, inflasi Kaltim triwulan IV 2018 tercatat lebih rendah
dibandingkan inflasi Kalimantan sebesar 3,47% (yoy) dan inflasi Kawasan Timur
Indonesia Halaman xvii (KTI) sebesar 3,58% (yoy). Inflasi Kaltim triwulan IV 2018
merupakan termasuk kedalam 8 provinsi dengan inflasi terendah dari 18 provinsi di
wilayah KTI setelah Sulawesi Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Sulawesi
Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat Penurunan
tekanan inflasi Kaltim triwulan IV 2018 utamanya dipengaruhi oleh kelompok
transpor, komunikasi, dan jasa keuangan. Tekanan inflasi pada kelompok transpor,
komunikasi, dan jasa keuangan triwulan IV 2018 tercatat sebesar 4,28% (yoy),
cenderung lebih rendah dibandingkan triwulan III 2018 yang mencapai 5,44% (yoy).
Adapun penurunan tekanan inflasi pada kelompok transpor, komunikasi,
dan jasa keuangan didorong oleh normalisasi tarif angkutan udara setelah pada
triwulan sebelumnya mengalami kenaikan cukup signifikan dikarenakan banyaknya
penambahan tenaga kerja sementara yang berasal di luar Kaltim yang bertujuan
untuk memenuhi target produksi di semester II 2018 serta kebijakan kenaikan tarif
yang dilakukan oleh beberapa maskapai untuk mengkompensasi kerugian biaya
operasional di beberapa bulan sebelumnya. Namun penurunan yang lebih dalam
mampu tertahan oleh meningkatnya inflasi bensin dikarenakan adanya kenaikan
Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Pertamax Series, Dex Series, serta Solar
dan Minyak Tanah non subsidi pada bulan Oktober 2018.
Sepanjang tahun 2018, inflasi Kaltim tercatat lebih tinggi dibandingkan
tahun sebelumnya. Inflasi Kaltim tahun 2018 tercatat sebesar 3,24% (yoy) lebih
tinggi dibandingkan inflasi Kaltim tahun 2017 sebesar 3,15% (yoy), dimana hal
tersebut utamanya disebabkan oleh inflasi yang terjadi pada kelompok bahan
makanan setelah pada tahun 2017 mengalami deflasi. Lebih lanjut, peningkatan
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tekanan inflasi bahan makanan Kaltim 2018 umumnya didorong oleh kenaikan
harga daging ayam ras yang mengalami inflasi sebesar 12,06% (yoy) dan
memberikan andil sebesar 0,16% (yoy) terhadap pembentukan inflasi Kaltim.
Tekanan inflasi Kaltim triwulan I 2019 diperkirakan kembali mengalami
kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya dan berada pada rentang 3,40%3,60% (yoy). Pada Januari 2019, Kaltim tercatat mengalami inflasi sebesar 0,56%
(mtm), lebih tinggi dibandingkan inflasi Desember 2018 sebesar 0,54% (mtm).
Sampai dengan Januari 2018, inflasi Kaltim tercatat 0,56% (ytd) atau secara
tahunan mengalami inflasi sebesar 3,50% (yoy). Risiko inflasi Kaltim triwulan I 2019
utamanya bersumber dari kelompok bahan makanan yang dipengaruhi oleh
beberapa komoditas pangan yang mulai mengalami peningkatan harga semenjak
Januari 2019 seiring dengan meningkatnya permintaan ditengah mulai masuknya
periode tanam beberapa komoditas pangan.
Pendapatan dan Belanja
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim, realisasi pendapatan APBD Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) di sepanjang tahun 2018 lebih
tinggi dibandingkan sepanjang 2017. Berdasarkan data yang diperoleh dari
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim,
realisasi pendapatan sampai dengan tahun 2018 mencapai Rp10,24 triliun atau
106,77% dari target penerimaan tahun 2018. Dibandingkan tahun sebelumnya,
realisasi pendapatan meningkat 37,40% (yoy). Faktor utama meningkatnya
pendapatan daerah Pemprov Kaltim sepanjang tahun 2018 adalah kenaikan
pendapatan transfer yang tercatat meningkat sebesar 61,73% (yoy). Di sisi lain,
Realisasi belanja Pemprov Kaltim tahun 2018 tercatat Rp9,09 triliun atau
89,84% dari pagu anggaran tahun 2018. Pada tahun 2017, realiasi belanja
Pemprov Kaltim tercatat lebih rendah, sebesar Rp8,24 triliun atau 93,26% dari
total pagu anggaran tahun 2017. Sementara itu, realisasi belanja di 10
kabupaten/kota di wilayah Kaltim sepanjang 2018 mencapai Rp20,96 triliun
atau 82,58% dari pagu belanja tahun 2018. Capaian ini mengalami kenaikan
sebesar Rp3,64 triliun dibandingkan tahun 2017 yang tercatat Rp 17,32 triliun.
Dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi belanja Pemerintah kabupaten/kota
di wilayah Kaltim sepanjang tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar
21,02% (yoy). Peningkatan realisasi belanja tertinggi dialami oleh Pemkab PPU
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yang meningkat sebesar 45,92% (yoy). Peningkatan tersebut disusul oleh
Pemkab Kutim sebesar 38,04% (yoy), Pemkab Mahulu sebesar 34,64% (yoy)
dan Pemkab Kubar sebesar 29,98% (yoy). Kab. Kukar adalah daerah yang
realisasi belanja terendah pada triwulan IV 2018 sebesar 6,30% (yoy). Pada
tahun 2019, kemampuan fiskal Kaltim yang tercermin dari APBD mengalami
peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Tercatat pagu belanja
Pemprov Kaltim tahun 2019 sebesar Rp10,67 triliun atau meningkat 5,34%
(yoy) dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, pagu belanja
pemkot/pemkab di wilayah Kaltim tahun 2019 tercatat Rp25,93 triliun atau
tumbuh 2,14% (yoy) dibandingkan periode sebelumya.
2.2 Perkembangan Koperasi Kaltim (Kinerja dan Kontribusi)
Kinerja dan Kontribusi
Koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa perlu ditingkatkan
kinerjanya, sehingga terwujud koperasi yang berkualitas produktif dengan
berprinsip pada aspek kemandirian, transparansi, akuntabilitas profesionalisme dan
bertanggungjawab.
Jumlah koperasi yang terdaftar di kabupaten/kota se Kalimantan Timur
ternyata mengalami peningkatan antara dua sampai tiga persen. yaitu sekitar 3.000
unit pada 2018 dan saat ini sebanyak 3.050 unit. Meningkatnya jumlah koperasi
tersebut

menunjukkan

semakin

membaiknya

tingkat

pertumbuhan

dan

perkembangan koperasi yang diharapkan mampu berkontribusi untuk ikut
memecahkan masalah kemiskinan dan pengangguran, seiring dengan penyerapan
tenaga kerja dan peluang usaha.
Pemerintah Provinsi terus melakukan pembinaan koperasi dengan
melaksanakan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi pengurus dan pengawas
koperasi dengan fokus pada pembinaan kelembagaan, pengembangan sumber
daya manusia dan bimbingan teknis. Hal tersebut sangat penting guna mendorong
pertumbuhan dan pengembangan koperasi ke arah yang aktif dalam meningkatkan
kinerjanya sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian.
Sesuai target Menteri Koperasi dan UKM tahun 2019, semua koperasi bisa
100 persen melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sampai dengan saat ini
koperasi yang sudah melaksanakan RAT baru sekitar 14 persen. Selanjutnya, bagi
koperasi yang tidak melaksanakan RAT, akan dilakukan pembubaran.
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Persentase Koperasi Aktif Provinsi Kalimantan Timur, 2018
Kabupaten/Kota

Koperasi Aktif

Jumlah Koperasi

Persentase

Paser
Kutai Barat
Kutai Kartanegara
Kutai Timur
Berau
Penajam Paser Utara
Mahakam Ulu
Balikpapan
Samarinda
Bontang
Binaan Kalimantan Timur

222
353
495
583
215
191
46
428
847
66
18

283
760
656
1.069
280
241
119
535
1.233
132
34

78,40
46,40
75,50
54,50
76,80
79,30
38,40
80,00
63,70
50,00
52,90

Sumber : Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2019

Akumulasi koperasi di Kalimantan Timur tahun 2018 sebanyak 5.342
koperasi. Dimana jumlah koperasi terbanyak berada di Kota Samarinda dan
Kabupaten Kutai Timur, sedangkan paling sedikit di Kabupaten Mahakam Ulu.
Namun, jangan hanya melihat kuantitasnya, namun kualitas dari koperasi tersebut.
Maka jika dilihat dari keaktifannya, persentase koperasi aktif terbesar ialah di Kota
Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Sedangkan persentase keaktifan
koperasi paling rendah berada di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai
Barat. Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan koperasi yang baik
diperlukan pembinaan koperasi dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan
(diklat) bagi pengurus dan pengawas koperasi. Koperasi sebagai soko guru
perekonomian bangsa perlu ditingkatkan kinerjanya, sehingga terwujud koperasi
yang berkualitas, produktif.
Koperasi Aktif di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2018
78,4
80
60
40
20
0

46,4

80

76,8 79,3

75,5

63,7

54,5
38,4

50 52,9

Koperasi Unit Desa Provinsi Kalimantan Timur, 2014-2018
Uraian
Jumlah KUD (unit)
Anggota Koperasi
Unit Desa (Orang)
Volume Usaha
(Juta Rp)

2014
214
27.459

2015
214
27.459

2016
212
15.411

2017
210
7.364

2018
212
5.068

112.653

112.653

134.271

4.435

7.675
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Modal(Juta Rp)
Sisa Hasil Usaha
(Juta Rp)

187.213
3.782

187.213
3.782

43.608
4.935

12.996
760

16.665
725

Sumber : Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2019

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah suatu Koperasi serba usaha yang
beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya
biasanya mencangkup satu wilayah kecamatan. Maka peran dari KUD sangat
penting terutama untuk menggerakkan suatu tatanan ekonomi masyarakat kecil.
Hingga tahun 2018 jumlah KUD di Kalimantan Timur tercatat sebanyak 212 unit,
dengan jumlah anggota sebanyak 5.068 orang serta Sisa Hasil Usaha yang
mencapai Rp 725 juta.
2.3 Perkembangan Perdagangan Kaltim (Kinerja dan Kontribusi)
Kinerja dan Kontribusi
Perdagangan merupakan kegiatan perekonomian masyarakat yang
mampu

mempengaruhi

tingkat

kesejahteraan

masyarakat.

Perdagangan

mempunyai kaitan erat dengan perkembangan pasar sebagai tempat terjadinya
transaksi pada mayoritas masyarakat Kalimantan Timur. Sehingga pengembangan
pasar di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel Jumlah Pasar Modern dan Tradisional Provinsi Kalimantan Timur
Pasar
Kota/Kabupaten
(1)

Modern
(2)

Jumlah Pedagang

Tradisional

Jumlah pedagang

(3)

(4)

Samarinda
Balikpapan
Bontang
Kutai Kartanegara

172
30
12
3

912
2.847
395
5

31
21
6
6

9.173
5.231
227
2.744

(5)

Kutai Timur
Kutai Barat
Pasir
Berau
Penajam
Jumlah

10
1
2
3
4
258

10
1
415
12
4
31.397

13
35
99
18
27
237

1.638
425
7.587
3.063
1.309
4.601

Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor umumnya identik dengan pusat perdagangan dan niaga yang
cenderung terpusat di wilayah perkotaan. Pola umum persebaran usaha tersebut
juga terlihat di Kalimantan Timur, dimana lapangan usaha Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terkonsentrasi di kota Samarinda
dengan distribusi sebesar 28,94 persen terhadap total nilai tambah perdagangan di
Kalimantan Timur. Peranan lapangan usaha Perdagangan di Kota Balikpapan juga
cukup tinggi dalam menyumbang nilai tambah Perdagangan se-Kalimantan Timur,
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yaitu mencapai 24,20 persen. Lapangan Usaha Perdagangan di Kabupaten Kutai
Kartanegara memberikan peranan sebesar 17,11 persen terhadap total nilai
tambah perdagangan di Kalimantan Timur.
2.4 Perkembangan Perindustrian Kaltim (Kinerja dan Kontribusi)
Kinerja dan Kontribusi
Sektor industri merupakan salah satu sektor alternatif utama penggerak
ekonomi di Kalimantan Timur. Aktivitas industri yang berbasis sumber daya lokal
merupakan harapan yang wajib diwujudkan demi stabilitas ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Karena sektor ini diyakini mampu
menciptakan tingkat pendapatan yang lebih tinggi bagi masyarakat.
Perindustrian merupakan sektor potensial kedua penyumbang terbesar
dalam perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur. Pertumbuhan lapangan usaha
industri pengolahan mengalami peningkatan rata-rata 2,85 persen selama lima
tahun terakhir, namun kontribusinya terhadap PDRB Kaltim cenderung menurun.
Rendahnya kontribusi Industri pengolahan non migas disebabkan tingkat produksi
dan daya saing produk masih rendah.
Sebagian besar produk pengelolaan sumber daya alam Kaltim diekspor
dalam bentuk bahan mentah, integrasi proses hulu hilir dan antar sektor belum
berjalan. Industri Kecil Menengah (IKM) di Kalimantan Timur masih belum
berkembang dengan baik. Sentra industri kecil menengah tercatat 8.314 unit usaha
dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 22.033 orang. Jumlah IKM yang
berorientasi ekspor hanya 15 unit. Industri kecil menengah masih didominasi oleh
industri pangan. Pengembangan IKM dihadapkan pada permasalahan belum
adanya regulasi pembatasan ekspor bahan mentah, kualitas sumber daya manusia,
dan daya saing produk.
Komoditas unggulan yang mendominasi di seluruh kabupaten/kota di
Provinsi Kalimantan Timur adalah komoditas kelapa sawit, akan tetapi industry
pengolahan yang telah dikembangkan hanya sampai pada produk Crude Palm Oil
(CPO). Lima komoditas utama yang perlu dikembangkan secara prospektif dan
pontensial untuk industri pengolahan adalah Kayu, Batubara, Kelapa Sawit, Kakao
dan Karet.
Secara spasial, kontribusi industri pengolahan di Kalimantan Timur pada
tahun 2017 didukung oleh dua kota yaitu Kota Bontang sebesar 44,48 persen, yang
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mengandalkan industri LNG dan industri pupuk kimia, serta Kota Balikpapan,
sebagai pusat industri kilang minyak bumi, dengan besaran peranan mencapai
36,60 persen. Sementara itu, kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan di
kabupaten/kota lainnya masih relatif kecil, yaitu berada dibawah 6 persen. Namun
jika diamati perkembangannya, terlihat bahwa kontribusi industri di beberapa
kabupaten/kota menunjukkan tren meningkat, seperti di kabupaten Kutai
Kertanegara, yang mengalami peningkatan kontribusi dari 4,94 persen menjadi
5,53 persen, seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas industri CPO.
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (%)

Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
Berdasarkan Harga Konstan (Seri 2010)
Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

Komoditas Produk Unggulan Industri Pengolahan
di Kalimantan Timur
No

Komoditas

1

Kayu Lapis (
plywood ), Mdf

2

Udang Beku

3. Pengolahan
kayu/sawmill

10

4

Crude Palm Oil

5

Galangan Kapal

6

Pupuk urea &

Lokasi
Samarinda,
Balikpapan,
PPU,Kukar
Balikpapan, Kukar
Samarinda,
Balikpapan,
Kukar, Berau,
Paser,Kutim
Kukar,Paser,Kutim
Kukar, Paser,
Samarinda,
Balikpapan
Bontang

Komoditas

No

Lokasi

Amoniak
7

Samarinda,

Moulding

Balikpap
an,
Kukar

Gas, Methanol,
Bontang
Hexamethylene
Tetramine, Melamine
12 Pengolahan Lem
Samarinda, Bontang
8

13 Pengolahan Minyak
Kelapa
14 Pulp/Kertas
15 Pengolahan Rotan
16 Kulit Buaya
17 Kain Tenun Ulap
Doyo
18 Garmen

Penajam Paser Utara
Berau
Paser, Balikpapan
Balikpapan
Kutai Kartanegara
Balikpapan

Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri pada Industri
Besar dan Sedang di Provinsi Kalimantan Timur, 2018
Klasifikasi Industri
Makanan
Minuman
Pakaian Jadi
Kayu, barang dari kayu dan
gabus(tidak termasuk furnitur) dan
barang anyaman dari bambu, rotan
dan sejenisnya
Pencetakan dan reproduksi media
rekaman
Produk dari batu bara dan
pengilangan minyak bumi
Bahan kimia dan barang dari bahan
kimia
Karet, barang dari karet dan plastik
Barang galian bukan logam
Mesin dan perlengkapan ytdl
Barang logam, bukan mesin dan
peralatannya
Alat angkutan lainnya
Jasa reparasi dan pemasangan mesin
dan peralatan
Jumlah

Perusahaan
83
7
3
13

Tenaga Kerja
12.474
378
122
9.154

6

279

3

3.972

10

3.176

6
12
3
4

532
842
377
407

12
26

965
1.745

188

34.423

Sumber : Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2019

Dari total 188 industri besar dan sedang di Kalimantan Timur, di dominasi
oleh industri makanan dan industri Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan
peralatan. Sedangkan tenaga kerja terbanyak berada pada industri makanan dan
industri Kayu, barang dari kayu dan gabus(tidak termasuk furnitur) dan barang
anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya.
Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja pada Industri Besar dan Sedang
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2018
Kabupaten/Kota

Paser
Kutai Barat
Kutai Kartanegara
Kutai Timur
Berau
Penajam Paser

Industri Besar TK ≥ 100
Perusahaan
7
2
7
19
4
3

Tenaga Kerja
998
204
1.453
6.772
530
757

Industri Sedang TK (20 s/d
99)
Perusahaan Tenaga Kerja
10
634
13
529
5
287
5
312
5
242

Jumlah
Perusahaan
17
2
20
24
9
8

Jumlah
Tenaga
Kerja
1.632
204
1.982
7.059
842
999

11

Utara
Mahakam Ulu
Balikpapan
Samarinda
Bontang
Kalimantan Timur

15
15
6
78

5.151
9.505
3.818
29.188

49
20
3
110

2.224
911
96
5.235

64
35
9
188

7.375
10.416
3.914
34.423

Sumber : Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2019

Perusahaan Industri Besar Sedang (IBS) di Kalimantan Timur masih
didominasi oleh perusahaan sedang dengan daya serap tenaga kerja berkisar
antara 20 sampai dengan 99 orang yaitu sebesar 58,51 persen dari total
perusahaan IBS dan sisanya sebesar 41,49 persen merupakan perusahaan
industri besar dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Sedangkan
persentase daya serap tenaga kerja untuk perusahaan industri besar sebesar
83,46 persen dari total tenaga kerja perusahaan IBS dan penyerapan terbesar
terdapat di Kota Samarinda yaitu sebesar 35,99 persen atau lebih sepertiga
dari jumlah tenaga kerja perusahaan industri besar di Kalimantan Timur.
Sementara sisanya sebesar 16,54 persen merupakan tenaga kerja yang
diserap oleh perusahaan industri sedang.
Secara umum, bila diurutkan berdasarkan jumlah perusahaan industri
besar sedang yang terbanyak terdapat di Kota Balikpapan yaitu sebesar 64
perusahaan atau 34,04 persen, kemudian Kota Samarinda sebanyak 35
perusahaan atau 18,62 persen, disusul Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten
Kutai Kartanegara masing-masing sebanyak 24 perusahaan (12,77 persen) dan 20
perusahaan (10,64 persen), Kabupaten Paser sebanyak 17 perusahaan atau 9,04
persen. Kota Bontang dan Kabupaten Berau memiliki jumlah perusahaan IBS yang
sama yaitu sebanyak 9 perusahaan atau 4,79 persen, kemudian Penajam Paser
Utara sebanyak 8 perusahaan atau sebesar 4,26 persen serta Kabupaten Kutai
Barat sebanyak 2 perusahaan atau 1,06 persen terhadap total perusahaan yang
berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Sementara di wilayah Kabupaten Mahakam
Ulu belum terdapat perusahaan industri besar sedang yang sudah beroperasi
komersil. Sementara berdasarkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan
industri besar sedang yang berada di Provinsi Kalimantan Timur terbesar terdapat
di Kota Samarinda yaitu sebesar 10.416 orang atau sebesar 30,26 persen,
kemudian Kota Balikpapan sebanyak 7.375 orang atau 21,42 persen, Kabupaten
Kutai Timur sebanyak 7.059 orang atau 20,51 persen, disusul oleh Kota Bontang
sebanyak 3.914 orang atau 11,37 persen dan Kabupaten Kutai Kartanegara
sebanyak 1.982 orang atau 5,76 persen. Sedangkan wilayah yang lain persentase
jumlah tenaga kerja yang diserap perusahaan industri besar sedang dibawah 5
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persen terhadap total jumlah tenaga kerja yang berlokasi di Kalimantan Timur.
2.5 Perkembangan Pariwisata Kaltim (Kinerja dan Kontribusi)
Kinerja dan Kontribusi
Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam
menopang

perekonomian

daerah,

karena

pariwisata

dapat

mendorong

pengembangan aktifitas ekonomi lainnya seperti perdagangan dan jasa dan
layanan transportasi.
Pariwisata di Kalimantan Timur belum berkembang secara optimal.
Destinasi Pariwisata cukup banyak dengan pola tersebar dan sebagian besar
merupakan wisata alam. Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata di
Kalimantan Timur membutuhkan biaya pembangunan yang tidak sedikit karena
wilayah yang sangat luas dan sebaran antar obyek wisata yang saling berjauhan.
Namun demikian, jumlah kunjungan wisata cenderung meningkat baik wisatawan
mancanegara maupun wisatawan nusantara.
Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber ekonomi baru yang
berkelanjutan. Dalam pengembangan sektor pariwisata, terdapat ekonomi
kerakyatan yang akan ter up grade sebagai dampak lanjutannya. Namun masih
minimnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian di Kalimantan Timur
membuat sektor ini belum menjadi pilihan terbaik dalam rangka tranformasi
ekonomi di Kalimantan Timur.
Peluang pengembangan pariwisata di Kalimantan Timur datang dari
anugerah Tuhan dengan bentangan alam yang sangat luas dengan panorama
khusus yang dilalui oleh aliran sungai dan rindangnya pepohonan berhutan
ditambah dengan potensi sejarah dan kebudayaan yang sangat kental di beberapa
daerahnya.
Tidak bisa memang membandingkan pariwisata di Kalimantan Timur
dengan Provinsi lainnya. Karena setiap daerah memiliki karakter, aksen,
kecenderungan, sensasi, dan potensi yang beragam. Namun perbandingan nyata
yang perlu untuk dibahas adalah kemudahan dalam akses, akomodasi, dan biaya
yang semestinya masih perlu diperhatikan guna kemudahan wisatawan dalam
menikmati destinasinya di Kalimantan Timur.
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Jumlah Rumah Makan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur, 2014-2018
Kabupaten/Kota
Samarinda
Balikpapan
Bontang
Kutai Kartanegara
Berau
Kutai Timur
Paser
Penajam Paser
Utara
Kutai Barat
Mahakam Ulu
Kalimantan Timur

2014
277
332
69
117
87
26
27
23

2015
282
349
76
122
97
36
27
28

2016
336
362
83
124
99
38
31
31

2017
357
399
83
126
99
38
31
31

2018
362
412
85
129
112
42
33
32

17
12
987

27
18
1.062

43
20
1.167

43
23
1.230

44
23
1.274

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim

Jumlah rumah makan di Kalimantan Timur menunjukkan kenaikan
setiap tahunnya. Demikian pula dengan sebarannya, jumlah rumah makan
terbanyak berada di wilayah kota. Dimana jumlah rumah makan terbanyak
berada di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Sedangkan jumlah rumah
makan paling sedikit ialah di Kabupaten Mahakam Ulu.
Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2017-2018
2017
Kabupaten/Kota
Samarinda
Balikpapan
Bontang
Kutai Kartanegara
Berau
Kutai Timur
Paser
Penajam
Paser
Utara
Kutai Barat
Mahakam Ulu
Kalimantan Timur

2018

Wisatawan
Mancanegara
3.069
46.822
165
4.552
3.954
474
39

Wisatawan
Nusantara
864.549
2.498.615
383.703
1.780.425
171.937
32.318
27.718

Wisatawan
Mancanegara
4.835
47.040
174
4.557
2.586
2.340
431

Wisatawan
Nusantara
2.036.234
2.837.034
409.319
1.715.660
283.294
36.717
39.566

128

78.426

135

86.375

239
59.442

27.579
24.130
5.889.400

279
47
62.424

32.205
3.464
7.479.868

*) Data Sementara; Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim

Wisatawan terbagi menjadi wisatawan manca negara (dari luar negeri)
dan wisatawan nusantara (dari dalam negeri). Alangkah baiknya apabila jumlah
wisatawan di Kaltim semakin meningkat, dengan demikian peningkatan ekonomi
rakyat di kawasan sekitar areal pariwisata juga akan meningkat. Jumlah
wisatawan di Kalimantan Timur merupakan akumulasi dari jumlah wisatawan di
kabupaten/kota.

Jumlah

kunjungan

wisatawan

tertinggi

terjadi

di

Kota

Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan kunjungan wisatawan
terendah ialah di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Paser.
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Pariwisata Kalimantan Timur Tahun 2017-2018
2018*)
Uraian
2017
Obyek wisata
787
807
Hotel bintang

58

58

Non bintang

634

638

5.948.842
5.889.400
59.442

7.542.292
7.479.868
62.424

1.230

1.274

Biro Perjalanan Wisata
505
*) Data Sementara; Sumber : Dinas Pariwisata Prov Kaltim

515

Jumlah wisatawan
Wisatawan Domestik
Wisatawan Asing
Rumah Makan/ Restoran

Kunjungan wisatawan tidak terlepas dari ketersediaan akomodasi
disekitaran objek wisata berada. Kalimantan Timur dengan total objek wisata
sebanyak 807 objek yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota. Saat ini terdapat
696 hotel yang terbagi dalam 58 hotel bintang dan 638 hotel non bintang.
Disamping itu tercatat sebanyak 515 biro perjalanan wisata yang siap melayani
destinasi wisata para wisatawan.
Jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan asing dan wisatawan
nusantara di Kalimantan Timur meningkat, masing-masing tercatat sebesar
62.424 orang dan 7.479.868 orang. Hal ini tentunya dapat meningkatkan
pendapatan dari sektor pariwisata.
Jumlah Obyek Wisata Menurut Jenis/Kategori dan Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur, 2018
Kabupaten/Kota

Wisata
Alam

Wisata
Sungai
/Tirta

29
32
29
15
63
8

Wis
ata
Buat
an
19
2
19
11
14
11

Paser
Kutai Barat
Kutai Kartanegara
Kutai Timur
Berau
Penajam Paser
Utara
Mahakam Ulu
Balikpapan
Samarinda
Bontang
Kalimantan Timur

Wisata
Religi

Wisata
Belanj
a

1
1
5
2
-

Wisata
Bahari
/Marin
a
3
5
11
17
5

29
18
5
6
234

17
39
11
143

Wisata
Buday
a

2
2
2
2
1

Wisa
ta
Olah
raga
2
1
2
1
2
1

2
2
12
1
10
1

1
1
3
14

9
11
61

14
6
1
49

Wisata
Kuline
r

Hutan
Raya

Hutan
Mangr
ove

Taman
Wisata
Laut

Taman
Buru

6
6
62
4
13
1

Wisa
ta
Arun
g
1
-

2
1
10
1
3
1

1
-

1
2
1
1
1

3
11
11
17
5

1
2
3
1

14
10
2
35

1
9
5
2
26

4
9
10
115

2
3

14
4
2
38

2
1
5

8
2
15

4
11
62

7

Sumber : Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2019

Jika dilihat dari objek wisatanya, sebaran yang paling banyak ialah
objek wisata alam yang terbentang pada sepuluh Kabuapten/Kota di Kalimantan
Timur. Daerah dengan objek wisata alam terbanyak ialah Kabupaten Berau,
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disusul Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai
Kartanegara. Sementara Kota Samarinda, Kota Bontang dan Kabupaten
Penajam Paser Utara memiliki objek wisata alam yang paling sedikit. Wisata
buatan paling banyak berada di Kota Samarinda, Kabupaten Paser, dan
Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangakn Kabupaten Mahakam Ulu tidak
memiliki wisata buatan.
Objek wisata yang sebarannya minim adalah objek wisata arung yang
hanya berada di Kabupaten Mahakam Ulu sebanyak dua objek dan di
Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak satu objek.
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang di Kalimantan Timur,
menurut Klasifikasi Hotel dan Bulan Tahun 2018
Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember

1
33,31
27,44
28,79
20,09
28,90
27,09
32,00
25,35
24,91
25,36
17,13
31,77

Klasifikasi Hotel Berbintang
2
3
4
50,53
59,81
41,61
74,51
50,63
51,92
55,37
56,53
50,66
51,46
62,62
51,40
43,00
54,83
49,28
39,07
48,58
42,89
53,99
59,51
55,94
48,43
54,28
55,51
49,49
56,16
48,89
36,16
54,12
55,62
43,25
54,31
67,04
53,90
62,08
58,59

TPK
5
35,29
45,13
52,22
49,40
31,63
39,54
51,86
45,29
63,61
67,05
47,44
52,45

48,28
52,59
52,48
54,14
46,80
43,13
54,80
51,10
51,84
52,15
53,38
56,79

Sumber : Kaltim.bps.go.id
60

56,79
52,59 52,48

55
50
45

48,28

54,8

54,14

52,15
51,1 51,84

53,38

46,8
43,13

40
35

Tingkat Penghunian Kamar adalah persentase jumlah kamar yang
terpakai. Jika di rata-rata Tingkat Penghunian Kamar (TPK) pada hotel
berbintang di Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebesar 47,53 persen. Hal ini
berarti berarti dari rata-rata jumlah kamar hotel berbintang di Kalimantan Timur
terjual/terpakai sebanyak 47,53 persen dari seluruh kamar yang tersedia.
Dimana TPK tertinggi ialah pada hotel berbintang 3 dan berbintang 4.
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BAB III
MEMBANGUN SEKTOR INDAGKOP DAN PARIWISATA
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

3.1 Perlunya Pengembangan Ekonomi Berintegrasi Lintas Sektor
Salah satu hal yang melatarbelakangi munculnya persoalan dalam
pengembangan ekonomi adalah koordinasi yang kurang terjalin dengan baik
antar seluruh sektor pendukung pengembangan ekonomi suatu wilayah.
Dengan begitu, pengembangan ekonomi suatu wilayah perlu melibatkan
konektivitas dan integrasi lintas sektoral.
Pengembangan ekonomi yang berintegrasi lintas sektor dapat
diterapkan pada pengembangan kawasan industri suatu wilayah. Sebagai
contoh : sektor pekerjaan umum memberikan dukungan infrastruktur jalan pada
kawasan industri ekonomi khusus, kawasan perdesaan prioritas, kawasan
strategis pariwisata nasional dan lainnya. Sektor perkebunan memberikan
dukungan lahan perkebunan sebagai produk yang akan dipasarkan melalui
kawasan ekonomi tersebut.
Penerapan konsep pengembangan ekonomi berintegrasi lintas sektor
seringkali terkendala pada masih tingginya ego sektoral serta ketersediaan data
yang masih belum sinkron antara satu sektor dengan sektor yang lainnya. Hal
tersebut menyebabkan berdampak pada kurang optimalnya pengembangan
ekonomi suatu wilayah.
Instrumen penting yang dapat membantu dan digunakan dalam
penerapan konsep pengembangan ekonomi adalah peta spasial persebaran
komponen pendukung ekonomi suatu wilayah. Dengan memanfaatkan data
spasial yang disajikan oleh peta, dapat terlihat kondisi dan arah pengembangan
ekonomi yang telah dan akan dilaksanakan.
3.2 Potensi Pengembangan Indagkop dan Pariwisata Kaltim (Dukungan SDA,
Daya Saing Komparatif, Perkembangan Permintaan Produk)
a. Industri
Provinsi Kalimantan Timur dari sisi pembangunan industri, memiliki
potensi pada penuntasan pembangunan delapan kawasan industri yang
menghubungkan 10 kabupaten/kota, yang bila telah terbangun maka dapat
berdampak pada percepatan pengembangan ekonomi daerah.
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Delapan kawasan industri yang terus dikembangkan itu adalah
Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) di
Maloy Kabupaten Kutai Timur. Di kawasan tersebut akan berdiri berbagai
pertumbuhan ekonomi seperti perkebunan kelapa sawit, industri turunan
kelapa sawit, dan Pelabuhan Internasional Maloy sebagai pengangkut "crude
palm oil" (CPO) dan hasil industri lain. Untuk KEK MBTK yang merupakan
bagian pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI)
Maloy, diperkirakan membutuhkan investasi total mencapai Rp4,771 triliun
untuk dikembangkan pada kawasan seluas 5.305 hektare. KIPI Maloy
sebagai salah satu dari sejumlah proyek pembangunan di

Kaltim.

Pembangunan kawasan ekonomi khusus ini akan berdampak luas pada
pembangunan kabupaten/kota lainnya, karena Maloy akan menjadi pusat
pengembangan klaster industri berbasis "oleochemical" dan pengolahan
hasil tambang berskala internasional.
Kedua adalah Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan
Penajam Paser Utara (PPU), ketiga Kawasan Industri Kariangau di
Balikpapan dan Buluminung PPU, keempat Kawasan Industri Jasa dan
Perdagangan di Kota Samarinda. Kelima adalah Kawasan Industri Pertanian
di Kabupaten Kutai Kartamegara dan Kutai Barat, keenam Kawasan Industri
Petrokimia di Kota Bontang, ketujuh Kawasan Industri Pariwisata Derawan
Kabupaten Berau, dan kedelapan Kawasan Strategis Perbatasan di
kabuoaten Mahakam Ulu.
Pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri
dilakukan demi untuk meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan
kerja, peluang bisnis, dan demi untuk menyediakan kawasan industri berdaya
saing

tinggi.

Guna

mendukung

pengembangan

kawasan

ini,

maka

infrastruktur pendukung merupakan hal yang perlu diperhatikan baik
infrstaruktur jalan, laut, maupun infrastruktur udara harus bisa terkoneksi ke
kawasan tersebut.
b. Perdagangan
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kaltim lebih kecil
dibandingkan dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Persoalan ini
disebabkan oleh masih belum optimalnya daya saing produk dan masih
terbatasnya pasar produk, karena kualitas, kuantitas, dan kontinyuitas produk
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belum optimal dan belum luasnya jangkauan jaringan perdagangan.
Kinerja perdagangan sangat dipengaruhi oleh nilai transaksi, kerjasama
pemasaran, pelaku usaha, dan nilai ekspor. Selama periode 2013-2017, neraca
perdagangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan neraca positif karena nilai
ekspor lebih besar dari nilai impor. Sementara dilihat dari tren pertumbuhan
mengalami surplus perdagangan.
Tabel
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perdagangan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017
No

1

Kontribusi subsektor
perdagangan terhadap
PDRB

2

Nilai ekspor

3
4

2017

PILARTUJUAN
SDG's

5.30

II.8

CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA
DAERAH

SATUAN
2013
%

2014

2015

2016

4.29

4.58

5.12

5.53

Ribu USD

31,003,083

24,673,182

17,483,274

13,854,373

17,532,855

II.17

Nilai impor

Ribu USD

9,512,101

8,471,495

5,506,226

3,711,080

3,228,306

II.17

Ekspor bersih
perdagangan

Ribu USD

21,490,982

16,201,687

11,977,048

10,143,293

14,304,549

II.17

Sumber : BPS Kaltim

Gambar
Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017
Ekspor

Impor

Neraca Perdagangan

24,67
21,59

16,25

15,88
13,85

13
9,4

17,48

11,97

13,02

10,14
8,42
5,5
3,71

Sumber: BPS Kaltim
2013

2014

2015

2016

2,86
2017

Selama periode tahun 2013-2017, tren pertumbuhan nilai ekspor
menunjukkan peningkatan baik dari sektor migas ataupun non migas. Nilai ekspor
migas meningkat sebesar 0,05 persen, sementara non migas meningkat sebesar
1,98 persen. Komoditi terbesar yang menyumbang nilai ekspor berasal dari
produksi mineral. Sementara tren pertumbuhan nilai impor mengalami penurunan
pada tahun 2017. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan di sector
migas yaitu sebesar 0,49 dari 2,61 menjadi 2,12 pada tahun 2017. Sementara non
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migas data yang diperoleh tahun 2017 dari BPS belum valid karena berjumlah
sebesar 742,65. Barang impor Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar adalah
golongan barang Minyak & Gas, dimana dari tahun ke tahun impor migas selalu
lebih besar dari non migas.
Gambar
Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017 (Juta US)

Migas

Non
Migas

Sumber: BPS Kaltim

c. Koperasi dan UMKM
Pelaksanaan koperasi berpedoman pada tujuh prinsip koperasi, yaitu (i)
keanggotaan yang bersifat terbuka; (ii) pengelolaan yang bersifat demokratis;(iii)
partisipasi anggota dalam ekonomi; (iv) kebebasan dan otonomi; (v) pendidikan,
pelatihan dan informasi; (vi) kerjasama antar koperasi; dan (vii) kepedulian
terhadap masyarakat.
Definisi prinsip-prinsip koperasi tersebut merupakan potensi koperasi
untuk

maju

dan

mampu

membantu

anggotanya

dalam

meningkatkan

kesejahteraan melalui upaya kolektif yang produktif, efektif dan efisien serta
berkelanjutan. Sebagai organisasi sosial-ekonomi, koperasi memiliki karakteristik
yang sesuai untuk dapat mengelola berbagai potensi yang dimiliki Indonesia
secara lebih optimal, baik keragaman sumber daya alam hayati maupun
keragaman sosial-budaya. Peran koperasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan
usaha kolektif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (anggota) dalam
kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran. Koperasi juga berperan untuk
meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif anggotanya, baik yang berstatus
sebagai produsen maupun konsumen. Efisiensi dan efektivitas usaha anggota
koperasi dapat

dicapai karena

pemasaran, pembelian

input

produksi,

pemanfaatan modal (simpan-pinjam), dan pengadaan serta penggunaan fasilitas
usaha dilakukan secara bersama. Kebersamaan ini akan mengurangi resiko
persaingan di antara anggota (zero sum game), meningkatkan posisi tawar
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terhadap pihak eksternal, dan menghasilkan manfaat yang adil (positive sum
game).
Ke depan, koperasi perlu difasilitasi untuk terlibat aktif dalam rantai
pasok (supply chain) dengan melibatkan sebanyak-banyaknya anggota.
Koperasi tidak saja berperan sebagai faktor pencipta produktivitas dan nilai
tambah bagi produk anggotanya, namun juga menjalankan fungsi konektivitas
antara sektor primer dan sektor sekunder. Fungsi konektivitas tersebut dapat
dikembangkan lebih lanjut oleh koperasi melalui penyediaan jasa-jasa usaha
(penyimpanan, pengendalian mutu, pengemasan, pengangkutan, sarana
pemasaran, dll.). Pada saat yang sama, kapasitas koperasi untuk meningkatkan
kualitas penghidupan anggota koperasi, sekaligus memperkuat modal sosial di
masyarakat, perlu diperkuat. Hal ini dapat diwujudkan melalui layanan koperasi
dibidang pendidikan, pelatihan, kesehatan, pengadaaan perumahan dan fasilitas
lainnya. Seiring dengan globalisasi, peran koperasi juga dibutuhkan sebagai
platform usaha bersama bagi UMKM di Indonesia dan terkhusus di Kalimantan
Timur dalam menghadapi persaingan yang semakin intensif. Melalui koperasi,
UMKM dapat mengembangkan berbagai produk unggulan dengan skala volume
dan kualitas yang memadai. Kelembagaan dan usaha koperasi juga diperkuat
dengan rencana perbaikan peraturan perundangan.
Potensi UMKM ditunjukkan oleh perannya sebagai sumber pendapatan
masyarakat, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa domestik, penciptaan
lapangan pekerjaan, serta peningkatan nilai tambah yang berdampak pada
penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Secara ringkas
potensi UMKM ke depan dapat dipengaruhi oleh sisi internal dari UMKM dan
eksternal (lingkungan) sebagai berikut :
Potensi Internal :
1. Jumlah UMKM yang besar merupakan modal dasar untuk berkontribusi lebih
besar dalam perekonomian;
2. Struktur dan karakteristik organisasi, usaha dan pengelolaan UMKM yang
cukup

fleksibel

memberi

kemudahan

untuk

menyesuaikan

dengan

perubahan kapasitasnya, serta perubahan pasar dan perekonomian;
3. UMKM menghasilkan produk dan jasa dengan harga yang terjangkau
masyarakat, sehingga berkontribusi dalam penguatan pasar domestik,
khususnya dalam penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan
utama masyarakat;
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4. Produk-produk UMKM sebagian besar memiliki kaitan yang kuat dengan
sumber daya dan budaya lokal, serta pengetahuan, keterampilan tangan
dan pola kerja yang diwariskan secara turun-temurun. Penggunaan sumber
daya lokal mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor; dan
5. Jumlah UMKM yang besar merupakan potensi untuk pengembangan
keterkaitan usaha dalam skema rantai nilai dan rantai pasok sehingga
efisiensi sistem produksi dan pemasaran dapat ditingkatkan.
Potensi eksternal :
1. UU No. 20/2008 tentang UMKM dan PP No. 17/2013 tentang Pelaksanaan
UU No. 20/2008 memberi kepastian hukum bagi pengembangan UMKM.
2. Kemudahan mendirikan usaha secara informal di Indonesia, khususnya
pada skala mikro, menjadikan potensi penumbuhan wirausaha baru dan
UMKM sangat besar. Indonesia juga digolongkan sebagai negara yang
paling kondusif untuk memulai usaha (lebih tinggi dari Amerika, Kanada,
India, dan Australia serta 19 negara lain) berdasarkan survei Globescan
& Program on International Policy Attitudes, University of Maryland pada
tahun 2011, tentang (i) tingkat kreativitas/inovasi; (ii) tingkat kesulitan
memulai usaha; (iii) latar belakang orang yang memulai usaha; dan (iv)
kemudahan untuk menerapkan ide menjadi bisnis.
3. Kemudahan untuk mendirikan usaha juga didukung dengan ketersediaan
sumber daya alam dan skala permintaan yang besar (populasi penduduk
yang besar), meskipun tingkat kreativitas dalam pemanfaatan sumber daya
alam dan potensi permintaan pasar tersebut berbeda antar wilayah.
4. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan pemangku
kepentingan lainnya memungkinkan UMKM terus berkembang.
5. Peningkatan proporsi penduduk usia produktif, yang disertai pendidikan dan
keterampilan yang lebih tinggi, menjadi sumber tenaga kerja terampil dan
penumbuhan pengusaha dengan kapasitas yang lebih baik.
Potensi pengembangan UMKM ke depan juga semakin besar dengan
adanya transformasi perekonomian yang semula bergantung pada sumber
daya

alam (resource-based

perekonomian

yang

economy)

berbasis

ilmu

dan kemudian

pengetahuan

bergerak ke

(knowledge-based

economy). Transformasi ini membuka peluang keterlibatan yang lebih besar
dari UMKM yang mengandalkan produk berbasis keterampilan dan budaya
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lokal, serta generasi muda terdidik untuk mendirikan usaha-usaha baru
berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi. Transformasi ini berwujud dalam
pengembangan ekonomi kreatif,

yang didefinisikan sebagai industri

berdasarkan penggunaan kreativitas dan modal intelektual sebagai input
utama (UNCTAD, 2010). Ke depan, industri kreatif dianggap sangat
potensial untuk diperkuat dan mempunyai prospek yang cerah untuk
berkontribusi pada penyediaan lapangan kerja yang berkualitas dan ekspor.
d. Pariwisata
Perencanaan dan pengembangan pariwisata merupakan suatu
proses yang dinamis dan berkelanjutan menuju ketataran nilai yang lebih
tinggi dengan cara melakukan penyesuaian dan koreksi berdasar pada hasil
monitoring

dan

evaluasi

serta

umpan

balik

implementasi

rencana

sebelumnya yang merupakan dasar kebijaksanaan dan merupakan misi
yang harus dikembangkan. Perencanaan dan pengembangan pariwisata
bukanlah system yang berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan sistem
perencanaan pembangunan yang lain secara inter sektoral dan inter
regional.
Perencanaan pariwisata haruslah di dasarkan pada kondisi dan daya
dukung dengan maksud menciptakan interaksi jangka panjang yang saling
menguntungkan diantara pencapaian tujuan pembangunan pariwisata,
peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan berkelanjutan daya
dukung lingkungan di masa mendatang.
Pengembangan kepariwisataan saat ini tidak hanya untuk menambah
pendapatan pemerintah daerah. Akan tetapi juga diharapkan dapat
memperluas kesempatan berusaha disamping memberikan lapangan
pekerjaan

baru

untuk

mengurangi

pengangguran.

Pariwisata

dapat

menaikkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di kawasan tujuan wisata
tersebut melalui keuntungan secara ekonomi, dengan cara mengembangkan
fasilitas yang mendukung dan menyediakan fasilitas rekreasi, wisatawan
dan penduduk setempat saling diuntungkan. Pengembangan daerah wisata
hendaknya memperlihatkan tingkatnya budaya, sejarah dan ekonomi dari
tujuan wisata. Keberhasilan dalam pengembangan pariwisata di suatu
daerah

sangat

tergantung

kepada

kemampuan

perencana

dalam
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mengintegrasikan kedua sisi tersebut secara berimbang ke dalam sebuah
rencana pengembangan pariwisata.
Gambar Model Pengembangan Pariwisata

Kalimantan Timur memiliki banyak potensi dan sumber daya alam
yang belum di kembangkan secara maksimal, termasuk di dalam sektor
Pariwisata.

Pengembangan

kepariwisataan

berkaitan

erat

dengan

pelestarian nilai-nilai kepribadian dan pengembangan budaya bangsa,
dengan memanfaatkan potensi keindahan dan kekayaan alam Kalimantan
Timur. Pemanfaatan disini bukan berarti merubah secara total, tetapi lebih
berarti mengelola, memanfaatkan dan melestarikan setiap potensi yang ada,
dimana potensi tersebut dirangkaikan menjadi satu daya tarik Wisata.
Pembangunan bidang Pariwisata diharapkan dapat memberikan
manfaat bagi masyarakat, karena sektor Pariwisata merupakan satu sektor
pembanguna di bidang ekonomi. Kegiatan Pariwisata merupakan salah satu
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sektor non-migas yang diharapkan dapan memberikan kontribusi yang
cukup besar terhadap perekonomian Negara. Usaha pengembangan
Pariwisata ini didukung dengan UU No 10 Tahun 2009 yang menyebutkan
bahwa keberadaan obyek Wisata pada suatu daerah akan sangat
menguntungkan, antara lain meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD),
meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas kesempatan kerja
mengingat semakin banyaknya pengangguran ssat ini, meningkatkan rasa
cinta lingkungan serta melestarikan alam dan budaya setempat.
Pariwisata di Kalimantan Timur mempunyai prospek yang baik dan
masih dapat dikembangkan secara lebih optimal. Daerah ini memiliki obyek
Wisata yang beragam, baik Wisata alam, agroWisata, maupun Wisata
budaya. Wisata alam di daerah ini antara lain berupa keindahan laut dan
pegunungan yang terbentang luas, sungai-sungai, Wisata hutan tropis yang
lebat, dengan keanekaragaman jenis flaora dan fauna liar, seperti yang
terdapat di kawasan Taman Nasional Kutai.
Wisata budaya di Kalimantan Timur meliputi peninggalan sejarah dan
keanekaragaman tradisi, kesenian lokal/ setempat yang spesifik serta
menarik. Kesemuanya masih ditunjang oleh pengembangan sektor jasa
(yang dapat mendukung kegiatan Pariwisata); sektor pertambangan,
industri, dan kehutanan yang cukup potensial di daerah Kalimantan Timur.
Dengan potensi Wisata seperti itu, sektor Pariwisata di Kalimantan
Timur tergolong primadona dalam menghasilkan devisa negara. Selain itu,
sektor ini diharapkan menjadi salah satu sektor yang dapat menyerap
tenaga kerja sebanyak-banyaknya, di saat krisis ekonomi yang tak kunjung
selesai ini. Melalui model padat karya, tentu sektor Pariwisata akan ikut
mendorong

tumbuhnya

perekonomian

nasional

dan

meningkatkan

pendapatan masyarakat. Persyaratan utama yang dibutuhkan adalah
keamanan dan ketenangan politik. Kedua hal itu sangat diharapkan oleh
para Wisatawan asing yang akan berkunjung ke Indonesia, Kalimantan
Timur.
Kalimantan Timur merupakan daerah tujuan Wisata di Indonesia,
memiliki potensi budaya dan Pariwisata yang tak kalah menariknya dengan
tujuan Wisata lain di Indonesia. Hampir 90% Obyek Wisata yang ada
disediakan oleh alam Kalimantan, dan 10% lainnya adalah Obyek Wisata
buatan untuk mendukung ke-Pariwisataan di daerah ini.
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Ketersediaan obyek Wisata berupa alam dengan flora dan faunanya
(hutan, sungai, danau, jeram dan pantai) yang dibaur dengan budaya dan
sejarah, serta dikemas dalam paket Wisata ecotourism, menjadikan
Kalimantan Timur sebagai tempat tujuan Wisata, dan menempatkan
posisinya pada segmen special interest group.
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BAB IV
KONDISI EKSISTING SEKTOR INDAGKOP DAN PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

4.1 Kondisi Eksisting Koperasi Kaltim
Koperasi yang diyakini mampu memiliki peran untuk menekan angka
pengangguran dan kemiskinan hingga membangun tata perekonomian yang
lebih baik, ternyata belum menunjukkan eksistensi yang sedemikian besarnya
di Provinsi Kalimantan Timur. Diperlukan suatu terobosan atau kebijakan untuk
meningkatkan

kontribusi

koperasi

terhadap

aktivitas

perekonomian

di

Kalimantan Timur.
Menilik perkembangan koperasi di Kalimantan Timur, saat ini tercatat
5.406 koperasi berdiri di Kalimantan Timur. Dari jumlah tersebut, hanya 3.428
termasuk koperasi aktif. Tentunya capaian ini tidak lebih baik dari tahun
sebelumnya dimana terdapat 3.683 koperasi aktif. Sehingga hal ini berdampak
pada penurunan keikutsertaan masyarakat dalam keanggotaan koperasi, dari
total 121.455 orang turun menjadi 113.139 orang. Artinya koperasi di
Kalimantan Timur masih harus berjuang untuk memperluas basis keikutsertaan
masyarakatnya. Hubungan antara keanggotaan masyarakat dalam koperasi
dan kontribusi ekonomi sangatlah erat, mengingat saat ini kegiatan koperasi
sudah berada pada berbagai sektor ekonomi. Namun dominasi kekuatan bisnis
koperasi di Kalimantan Timur masih terkelompok pada kegiatan simpan pinjam.
Kinerja koperasi di Kalimantan Timur dapat dilihat melalui nilai volume
usaha yang dihasilkan. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan volume usaha
sebesar 25,6 persen menjadi Rp 1,31 milyar. Peningkatan ini diharapkan
mampu menambah kontribusi koperasi dalam perekonomian Kalimantan Timur.
Untuk melihat peran koperasi terhadap perekonomian di Kalimantan
Timur, sementara digambarkan melalui kontribusi Koperasi dan UKM terhadap
pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur.
Pada tahun 2018 kontribusi sektor ini mencapai 12,83 persen. Terjadi
peningkatan kontribusi sebesar

0,65 persen jika dibandingkan tahun

sebelumnya. Namun pencapaian ini tidak serta menjadi acuan khusus kinerja
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sektor koperasi karena peran UKM juga termasuk di dalamnya. Sehingga ke
depan diharapkan agar dapat menemukan satu ukuran atau metodologi khusus
untuk menghitung kontribusi koperasi terhadap PDRB.
Selanjutnya akan dibahas kondisi eksisting koperasi yang berada di
kabupaten/kota Kalimantan Timur. Perlu diketahui bahwa deskripsi mengenai
kondisi eksisting merupakan gabungan dari hasil analisis data statistik dan
spasial (berupa sebaran). Keterbatasan studi serta kurangnya ketersediaan
data menyebabkan penyajian data dalam peta (data spasial) bisa saja tidak
sesuai dengan kumulatif yang tersedia pada data dasar (data tabular). Namun
hal ini tidak mengurangi objektifitas yang disajikan dalam pemaparan analisis.

4.1.1 Lokasi Sebaran Koperasi
Gambar 4.1.
Peta Sebaran Lokasi Koperasi
di Kabupaten Paser

Jumlah

koperasi

Kabupaten

Paser

keseluruhan

sebanyak

di

secara
283

koperasi. Dari jumlah tersebut
tercatat sebanyak 61 koperasi
tidak

aktif,

sehingga

hanya

78,45 persen koperasi yang
melakukan

kegiatan

usaha

secara rutin. Sementara itu
potret partisipasi masyarakat di
Kabupaten

Paser

terhadap

perkembangan koperasi dapat
dilihat

dengan

keanggotaan

jumlah
koperasi.

Meskipun jumlah koperasi yang
baru berdiri terus bertambah,
keikutsertaan
Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

masyarakat

dalam keanggotaan koperasi

masih tergolong rendah. Terdapat hanya sebesar 10,7 persen penduduk di
Kabupaten Paser tercatat sebagai anggota koperasi. Hal ini sejalan dengan
kinerja Koperasi yang berkembang sangat lambat, dari volume usaha yang
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diciptakan dalam empat tahun terakhir hanya meningkat sebesar 1,16 persen.
Artinya kesejahteraan anggota juga hanya meningkat tipis. Koperasi yang
seharusnya menjadi alat untuk memajukan tingkat kesejahteraan dan
kemakmuran, ternyata belum mampu menunjukkan perannya hingga taraf ini di
Kabupaten Paser.
Berdasarkan sebaran data spasial, saat ini hanya terdapat 3 koperasi
di Kabupaten Paser yang dapat teridentifikasi lokasinya. Ketiga koperasi
tersebut tersebar di Kecamatan Kuaro, Kecamatan Tanah Grogot, dan
Kecamatan Long Ikis. Di Kecamatan Kuaro terdapat 1 koperasi dengan jenis
koperasi nelayan (Koperasi Produksi Paser Family). Pada Kecamatan Long Ikis
terdapat 1 koperasi dengan jenis koperasi primer provinsi (Petani Sawit
Swadaya Murni). Sedangkan di Kecamatan Tanah Grogot terdapat 1 jenis
koperasi yang merupakan koperasi wanita (Koperasi Wanita Berkarya).
Gambar 4.2
Peta Sebaran Lokasi Koperasi
di Kabupaten Kutai Barat

Perkembangan

kinerja

koperasi di Kabupaten Kutai Barat
terus

mengalami

penurunan

meskipun jumlah koperasi yang
tersedia mengalami peningkatan.
Secara keseluruhan, Kabupaten
Kutai Barat

telah memiliki 760

koperasi.

Namun

koperasi

yang

hanya
secara

menyelenggarakan
Anggota
persentase

Tahunan,
koperasi

353
rutin
Rapat

sehingga
aktifnya

kurang dari 50 persen. Sementara
Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

partisipasi

masyarakat

dalam

perkembangan koperasi di Kabupaten Kutai Barat terus meningkat, dimana
18,14 persen dari jumlah penduduknya merupakan anggota koperasi. Hanya
saja, volume usahanya terus menurun. Tentunya hal ini dapat memberikan
citra negatif soko guru perekonomian Indonesia. Manajemen yang buruk dalam
pengelolaan suatu koperasi akan berdampak besar pada aktivitas usaha yang
dimiliki oleh koperasi tersebut. Hal paling krusial perlu dilakukan adalah
29

meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik pengurus, pengelola
maupun anggota koperasi dengan memanfaatkan badan pendidikan dan
pelatihan

koperasi. Berdasarkan sebaran data spasial, saat ini belum ada

koperasi di Kabupaten Kutai Barat yang dapat teridentifikasi lokasinya. Hal ini
perlu ditindaklanjuti oleh Disperindagkop Provinsi Kaltim agar data tersebut
dapat dilengkapi.

Jumlah

koperasi

Gambar 4.3
Peta Sebaran Lokasi Koperasi
di Kabupaten Kutai Kartanegara

di

Kabupaten Kutai Kartanegara
memiliki

kecederungan

meningkat.

Hingga

saat

ini

jumlah koperasi mencapai 656
unit

koperasi.

Sedangkan

jumlah koperasi aktif sebesar
495 unit koperasi sehingga
persentase koperasi aktifnya
mencapai 75,46 persen. Meski
demikian, partisipasi penduduk
dalam keanggotaan koperasi
mengalami
7,81

penurunan

persen

persen.

Hal

dari

menjadi

dua

ini

juga

Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

berpengaruh pada penurunan volume usaha yang diperoleh.
Untuk koperasi produksi binaan Provinsi Kalimantan Timur yang
berada di Kutai Kartanegara berjumlah 6 (enam) koperasi, diantaranya 3
koperasi menghasilkan produk tepung singkong (KSU Beloro Membangun,
Koperasi Moro Dadi, dan Koperasi Bendang Makmur), satu koperasi produk
perikanan keramba apung, satu koperasi produsen kerupuk ikan, dan satu
koperasi produksi sektor perkebunan dan pengolahan buah naga.
Berdasarkan sebaran data spasial, saat ini terdapat 12 koperasi di
Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat teridentifikasi lokasinya, dimana 5
diantaranya berstatus primer provinsi. Seluruh koperasi tersebut tersebar di
Kecamatan
Seberang,
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Sebulu,

Kecamatan

Kecamatan

Kota

Tenggarong,

Bangun,

Kecamatan

Kecamatan

Tenggarong

Kembang

Janggut,

Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Muara Badak, dan Kecamatan Samboja.
Kecamatan Tenggarong Seberang merupakan kecamatan terbanyak yang
teridentifikasi memiliki koperasi. Terdapat 3 koperasi, yang terdiri dari 2
koperasi serba usaha (Koperasi Najmul Hayat dan Koperasi Bendang Makmur)
serta 1 koperasi primer provinsi (KIMCO Sejahtera) di Kecamatan. sedangkan
kecamatan lainnya hanya terdapat 1 – 2 koperasi.
Gambar 4.4
Peta Sebaran Lokasi Koperasi di Kabupaten Kutai Timur

Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

Jumlah koperasi di Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu yang
terbanyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Sebanyak 1.069
koperasi telah berdiri di Kabupaten Kutai Timur. Namun hanya 583 koperasi
yang tercatat aktif melakukan rangkaian aktifitas perkoperasian atau 54,54
persen dari total koperasi yang ada. Dari 418.625 jumlah penduduk di
Kabuapten Kutai Timur, 16,40 persen nya adalah anggota koperasi. Secara
absolut terdapat peningkatan jumlah anggota koperasi. Hal ini mendorong
peningkatan volume usaha koperasi di Kutai Timur. Koperasi produksi binaan
pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang terdapat di Kabupaten Kutai Timur
berjumlah

dua

koperasi

yaitu

Koperasi

Semoga

Etam

Jaya

yeng

mengahasilkan produk olahan rumput laut dan hasil pertanian lainnya
(Koperasi Serba Usaha) dan Koperasi Produsen Taruna Bina Mandiri yang
menghasilkan produk tepung singkong.
Berdasarkan sebaran data spasial, saat ini hanya terdapat 2 koperasi
di Kabupaten Kutai Timur yang dapat teridentifikasi lokasinya. Koperasi
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tersebut seluruhnya berada di Kabupaten Sangatta Utara. Koperasi tersebut
berstatus koperasi serba usaha (Koperasi Semoga Etam Jaya) dan koperasi
lainnya (Koperasi Produsen Taruna Bina Mandiri).
Gambar 4.5
Peta Sebaran Lokasi Koperasi di Kabupaten Berau

Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

Saat ini Kabupaten Berau memiliki 280 koperasi, terjadi penurunan
jumlah jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Demikian pula
dengan persentase koperasi aktif sebesar 76,79 persen, tidak lebih baik dari
tahun sebelumnya yang mencapai 80,23 persen. Meski demikian, terjadi
penambahan jumlah anggota koperasi. Namun hal itu tidak berimbas pada
volume usaha yang justru mengalami penurunan. Berdasarkan sebaran data
spasial, saat ini belum ada koperasi di Kabupaten Berau yang dapat
teridentifikasi lokasinya. Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh Disperindagkop
Provinsi Kaltim agar data tersebut dapat dilengkapi.
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Gambar 4.6.
Peta Sebaran Lokasi Koperasi
di Kabupaten Penajam Paser Utara

Fenomena

perkembangan

koperasi di Kabupaten Penajam Paser
Utara merupakan salah satu yang
terbaik di Provinsi Kalimantan Timur.
Jumlah koperasi di kabupaten ini
sebanyak

241

persentase

unit.

Dimana

koperasi

aktifnya

mencapai 79,25 persen, meningkat
signifikan jika dibandingkan tahuntahun sebelumnya. Hal ini di dorong
pula

dengan

anggota

peningkatan

koperasi.

jumlah

Sehingga

berdampak pada peningkatan volume
usaha koperasi. Bahkan kontribusi
koperasi
Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

pada

perekonomian

Kabupaten Penajam Paser Utara lebih

baik daripada Provinsi Kalimantan Timur.
Koperasi produksi binaan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang
terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara berjumlah dua koperasi. Koperasi
dimaksud hingga saat ini diketahui masih aktif beroperasi. Koperasi binaan
provinsi tersebut yaitu Koperasi Pemuda Kreatif yang menghasilkan produk
gula semut, serta Koperasi Panca Bina Bersama yang menghasilkan produk
sabut kelapa. Berdasarkan sebaran data spasial, saat ini hanya terdapat 2
koperasi di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dapat teridentifikasi
lokasinya. Koperasi tersebut terdapat di Kecamatan Babulu dan Kecamatan
Penajam. Di Kecamatan Babulu terdapat 1 koperasi serba usaha (Koperasi
Pemuda Kreatif). Sedangkan di Kecamatan Penajam juga terdapat 1 koperasi
serba usaha (Koperasi Panca Bima Bersama).
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Gambar 4.7.
Peta Sebaran Lokasi Koperasi
di Kabupaten Mahakam Ulu

Sebagai
kabupaten

pemekaran,

perkembangan koperasi
di Kabupaten Mahakam
Ulu

perlu

mendapat

perhatian.

Sebab

koperasi

memiliki

peluang

keberhasilan

yang cukup besar pada
daerah
mengalami

yang

baru

pemekaran

teruatama sebagai akar
ekonomi

yang

Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

tidak

hanya kuat tapi juga mandiri dan sustain apabila dikelola dengan baik. Jumlah
koperasi di Kabupaten Mahalam Ulu mengalami penurunan menjadi sebanyak
119 koperasi dari sebelumnya sebanyak 198 koperasi. Namun demikian,
jumlah koperasi yang berkurang adalah koperasi tidak aktif. Sebanyak 46
koperasi aktif tercatat mampu bertahan dalam aktifitasnya. Sehingga volume
usahanya cenderung meningkat perlahan. Hanya saja, partisipasi masyarakat
mengalami

penurunan

yang

cukup

besar.

Ketidakmampuan

koperasi

menawarkan nilai lebih secara ekonomi kepada masyarakat juga menjadi
penyebab rendahnya minat anggota aktif berkoperasi. Berdasarkan sebaran
data spasial, saat ini belum ada koperasi di Kabupaten Berau yang dapat
teridentifikasi lokasinya. Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh Disperindagkop
Provinsi Kaltim agar data tersebut dapat dilengkapi.

Gambar 4.8.
Peta Sebaran Lokasi
Koperasi di Kota
Balikpapan

Kota

Balikapan

memiliki

535

koperasi, dengan persentase koperasi
aktif sebesar 80 persen, tertinggi jika
dibandingkan kabupaten/kota lainnya di
Kalimantan Timur. Namun partisipasi
penduduk pada kenaggotaan koperasi
hanya

mencapai

demikian
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Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

Kota

7

persen.

Balikpapan

Meski
secara

konsisten mampu mempertahankan bahkan meningkatkan jumlah koperasi
aktif, sehingga volume usaha koperasi turut meningkat pula. Dimana
kontribusinya sebesar 0,65 persen terhadap PDRB Kota Balikpapan, dan
capaian ini berada di atas capaian Provinsi Kalimantan Timur.
Koperasi produksi binaan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang
terdapat di Kota Balikpapan berjumlah dua koperasi yaitu Koperasi Serba
Usaha Semayang dan Primkop Produsen Tahu Tempe yang menghasilkan
produk tahu tempe. Berdasarkan sebaran data spasial, saat ini terdapat 7
koperasi di Kota Balikpapan yang dapat teridentifikasi lokasinya. Keseluruhan
koperasi tersebut terdapat di Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan
Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Timur, dan Kecamatan Balikpapan
Utara. Di Kecamatan Balikpapan Kota terdapat 1 koperasi primer provinsi
(POSKOPAD A DAM VI TPR). Sementara di Kecamatan Balikpapan Selatan
terdapat 1 koperasi primer provinsi (Purnawirawan dan Warnakuri) dan
Kecamatan Balikpapan Timur 1 koperasi Serba Usaha (Kop Serba Usaha
Semayang). Sedangkan di Kecamatan Balikpapan Utara terdapat 1 KOPTI
(Primkop produsen tahu tempe) dan 4 koperasi primer provinsi (Madinatul
Berkah, Pusaka 78, dan Sucofindo).
Gambar 4.9.
Peta Sebaran
Lokasi Koperasi
di Kota Samarinda

Sebanyak 1.233 koperasi
terdaftar

di

Kota

Samarinda,

diantaranya terdapat 847 koperasi
aktif atau sebesar 68,69 persen.
Jika menilik ke belakang, terjadi
peningkatan jumlah koperasi aktif.
Namun hal ini tidak dibarengi oleh
peningkatan partisipasi masyarakat
sebagai anggota koperasi. Serta
sempat terjadi penurunan volume
usaha koperasi, sebelum akhirnya
kembali

meningkat.

Namun

kontribusi koperasi terhadap PDRB
Kota
Sumber :
Bappeda Prov. Kaltim, 2019

Samarinda

mengalami

penurunan menjadi 0,88 persen,
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setelah sebelumnya mampu berkontribusi sebesar 1,24 persen.
Koperasi produksi binaan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang
terdapat di Kota Samarinda berjumlah empat koperasi yaitu Koperasi Ketupat
Prima Sejahtera yang menghasilkan produk ketupat, sapu lidi, piring lidi,
Koperasi Tani Mulya yang menghasilkan produk pertanian dan pengolahan
makanan ringan, Koperasi Pengrajin Citra Adi Karya yang menghasilkan
produk kerajinan rotan dan Koperasi Bayur Baru Abadi Sejahtera yang
mengolah bank sampah.
Berdasarkan sebaran data spasial, saat ini hanya terdapat 34 koperasi
di Kota Samarinda yang dapat teridentifikasi lokasinya. Keseluruhan koperasi
tersebut terdapat di Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu,
Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Seberang, Kevamatan
Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Sambutan,
Kecamatan Sungai Kunjang, dan Kecamatan Sungai Pinang. Kecamatan yang
paling banyak teridentifikasi lokasi koperasinya adalah kecamatan Samarinda
Ulu dengan 12 koperasi, yaitu koperasi primer provinsi (

BARA,

Etam

Kayuh Rebayak, GAKOPBARA Indonesia, Kalimantan Maju Sejahtera,
Keluarga Sejahtera Yamisa, Kutai Sejahtera Mandiri, Mujur Kaltim, Petemai
Urip, Sebaris Prima Mandiri), koperasi sekunder provinsi (Unit Desa
Kalimantan Timur, Veteran Republik Indonesia), dan koperasi lainnya
(Koperasi Bayur Baru Abadi). Untuk sebaran koperasi lainnya dapat dilihat
pada Gambar 4.9.

Kota

Bontang

memiliki

132 koperasi, jumlahnya terus

Gambar 4.10.
Peta Sebaran
Lokasi Koperasi
di Kota Bontang

meningkat dari tahun sebelumnya.
Hanya saja, jumlah koperasi aktif
terus menurun hingga saat ini
persentasenya hanya sebesar 50
persen dari semula sebesar 82
persen.

Hal

ini

tentunya

menyebabkan turunnya volume
usaha koperasi yang dihasilkan.
Sangat
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disayangkan

sebab
Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

partisipasi masyarakat sebagai anggota koperasi meningkat tidak disertai
dengan kinerja koperasinya.
Koperasi produksi binaan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang
terdapat di Kota Bontang berjumlah empat koperasi yaitu KUB Mekar Sari yang
menghasilkan produk pengolahan pupuk kompos, Koperasi Cipta Busana
(Kopwan) yang menghasilkan produk busana, Kopwan Arumbia dan Kopwan
NU Muslimah. Berdasarkan sebaran data spasial, saat ini hanya terdapat 3
koperasi di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dapat teridentifikasi
lokasinya. Keseluruhan koperasi tersebut terdapat di Kecamatan Babulu dan
Kecamatan Penajam. Di Kecamatan Babulu terdapat 1 koperasi serba usaha
(Koperasi Pemuda Kreatif). Sementara di Kecamatan Penajam terdapat 2
koperasi, yaitu 1 koperasi serba usaha (Koperasi Panca Bima Bersama) dan 1
koperasi yang belum diketahui statusnya (KOP Niat Bersama).
Berdasarkan sebaran data spasial, saat ini hanya terdapat 4 koperasi
di Kota Bontang yang dapat teridentifikasi lokasinya. Keseluruhan koperasi
tersebut terdapat di Kecamatan Bontang Barat, Kecamatan Bontang Selatan
dan Kecamatan Bontang Utara. Di Kecamatan Bontang Barat terdapat 1
koperasi lainnya (Koperasi Cipta Busana). Sementara di Kecamatan Bontang
Selatan terdapat 2 koperasi wanita, yaitu Kopwan Arumbia dan Kopwan NU
Musliman. Sedangkan di Kecamatan Bontang Utara terdapat 1 koperasi yang
belum diketahui statusnya (KUB Mekarsari).
4.1.2.

Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif yang dilakukan oleh tim penyusun pada saat ini

masih pada tahapan dasar untuk pendukung pengembangan koperasi di
Kalimantan Timur, dengan level data yang disajikan sampai pada tingkat
Kabupaten/Kota. Berdasarkan ulasan singkat di atas dapat diketahui bahwa
persentase koperasi aktif terbesar berada di Kota Balikpapan, Kabupaten
Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser. Namun perkembangan koperasi
terbesar adalah di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Kabupaten/Kota dengan persentase koperasi aktif terkecil adalah
Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang. Dimana
Kota Bontang justru menunjukkan penurunan persentase koperasi aktif,
berbeda dengan Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat
meskipun kecil tetapi cenderung meningkat.
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Arah persebaran pengembangan koperasi eksisting saat ini bila dilihat
secara spasial belum merata dan cenderung ke wilayah dengan populasi tinggi.
Hal ini berkaitan erat dengan lokasi koperasi yang berada dan mendekati lokasi
hunian masyarakat dan perusahaan.
Kabupaten/Kota yang perlu diprioritaskan dalam pengembangan
koperasi berdasarkan jumlah penduduknya dan luas wilayahnya adalah
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten
Mahakam Ulu. Sementara Kabupaten/Kota yang perlu diprioritaskan dalam
pengembangan koperasi berdasarkan ketersediaan infrastruktur jalannya
adalah Kota Bontang, Kota Samarinda, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
4.2. Kondisi Eksisting Perdagangan Kaltim
Kontribusi Sektor Perdagangan di Kalimantan Timur masih tergolong
kecil yaitu berada sekitar 4 – 5 persen. Namun pertumbuhan sektor ini
tergolong stabil dengan selalu menciptakan pertumbuhan yang positif, bahkan
di tengah gejolak ekonomi Kaltim yang terjadi beberapa tahun silam, sektor ini
tetap mampu tumbuh.Disamping itu, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja
sebesar 20,11 persen, tertinggi kedua setelah sektor pertanian. Artinya
perkembangan

sektor

perdagangan

dapat

memberi

kontribusi

dalam

pengurangan pengangguran di Kalimantan Timur.
Secara sederhana, aktifitas perdagangan dalam pembahasan ini akan
difokuskan pada perkembangan pasar tradisional dan pasar modern. Pasar
tradisional menjadi tonggak dalam memajukan dan menggerakan ekonomi
kerakyatan serta menjadi miniatur kehidupan sosial, budaya suatu masyarakat.
Sementara ditengah era globalisasi dimana masyarakat dibuat candu dengan
cara hidup praktis, pasar modern mendapatkan tempat untuk situasi tersebut
dengan segala kemudahannya.
Jumlah pasar di Kalimantan Timur saat ini sebanyak 495 pasar yang
memiliki 35.998 penjual. Besaran ini terbagi menjadi dua, pasar tradisional
sebanyak 258 pasar tradisional dengan 31.397 pedagang dan pasar modern
sebanyak 237 dengan 4.601 pedagang. Selanjutnya akan dibahas kondisi
eksisting pasar yang berada di kabupaten/kota Kalimantan Timur. Deskripsi
mengenai kondisi eksisting merupakan gabungan dari hasil analisis data
statistik dan spasial (berupa sebaran). Keterbatasan studi menyebabkan
penyajian data dalam peta (spasial) tidak sesuai dengan kumulatif yang
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tersedia pada data dasar (tabular). Namun hal ini tidak mengurangi objektifitas
yang disajikan dalam pemaparan analisis.
4.2.1

Lokasi Sebaran Lokasi Pasar
Kabupaten

Paser

dengan

jumlah penduduk sebanyak 259.417

Gambar 4.11.
Peta Sebaran Lokasi Pasar
Kabupaten Paser

jiwa memiliki 101 pasar yang terdiri
dari 99 pasar tradisional dan 2 pasar
modern. Adapun jumlah pedagang
pada pasar tradisional cukup banyak
yakni 7.587 penjual. sementara jumlah
pedagang pada pasar modern hanya
415 penjual. Dari skala besar untuk
perdagangan,
terhadap

peran

sektor

pembentukan

ini

PDRB

Kabupaten Paser sebesar 3,55 persen
dengan

pertumbuhan

ekonominya

sebesar 6,16 persen.
Berdasarkan

data

spasial

Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

hanya terdapat 5 pasar yang di Kabupaten Paser dapat teridentifikasi
lokasinya. Kelima pasar tersebut tersebar di Kecamatan Batu Sopang (Pasar
Baru Batu Sopang), Kecamatan Kuaro (Pasar Mingguan, Pasar Paser
Mayang), Kecamatan Long Ikis (Pasar Desa Tajur), dan Kecamatan Tana
Grogot (Pasar Senaken). Berdasarkan hasil survey lapangan, untuk pasar yang
aktif berdagang selama lebih dari 18 jam di Kabupaten Paser hanya terdapat 1
pasar, yaitu Pasar Senaken di Tana Grogot.
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Jumlah pasar pada Kabupaten

Gambar 4.12.
Peta Sebaran
Lokasi Pasar
Kabupaten
Kutai Barat

Kutai Barat tercatat sebanyak 36 buah
pasar yang terdiri dari 35 pasar tradisional
dan 1 pasar modern untuk mengakomodir
162.200 penduduk. Pada pasar tradisional
terdapat 425 pedagang dan pada pasar
modern

hanya

terdapat

1

pedagang.

Adapun kontribusi sektor perdagangan
terhadap pembentukan PDRB Kabupaten
Kutai Barat saat ini sebesar 6,95 persen,
dengan pertumbuhan sebesar 6,20 persen
dan relatif stabil.

Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

Berdasarkan data spasial hanya terdapat 7 pasar yang dapat
teridentifikasi lokasinya di Kabupaten Kutai Barat. Ketujuh pasar tersebut
tersebar di Kecamatan Barong Tongkok (Pasar Jaras Barong Tongkok),
Kecamatan Bongan (Pasar Minggu), Kecamatan Jempang (Pasar Kampung
Tanjung Isuy), dan Kecamatan Linggang Bigung (Pasar Nala Linggang Bigung
dan Pasar Sayur Linggang Bigung), Kecamatan Melak (Pasar Olah Bebaya),
dan Kecamatan Muara Lawa (Pasar Muara Lawa).
Jumlah
Kabupaten

pasar

Kutai

di

Kartanegara

tercatat sebanyak 9 pasar yang

Gambar 4.13
Peta Sebaran Lokasi Pasar
Kabupaten Kutai Kartanegara

terdiri dari 6 pasar tradisional dan
3 pasar modern. Pada pasar
tradisional tercatat terdapat 2.315
pedagang,
modern

sedangkan
hanya

pedagang.
sektor

pasar

dijumpai

Adapun

peranan

perdagangan

Kabupaten
terhadap

Kutai
PDRB

12
di

Kartanegara
nya

hanya

sebesar 3,64 persen.
Berdasarkan data spasial
Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019
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hanya terdapat 5 pasar di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat
teridentifikasi lokasinya. Kelima pasar tersebut tersebar di Kecamatan Loa Kulu
(Pasar Loa Kulu), Kecamatan Sanga-Sanga (Pasar Sanga-Sanga), Kecamatan
Samboja (Pasar Samboja), dan Kecamatan Tenggarong (Pasar Gerbang Raja
Mangkurawang dan Pasar Tangga Arung).

Gambar 4.14
Peta Sebaran Lokasi Pasar Kabupaten Kutai Timur

Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

Kabupaten Kutai Timur dengan jumlah penduduk sebesar 420.760 jiwa
memiliki pasar sebanyak 23 unit yang terdiri dari 13 pasar tradisional dan 10
pasar modern. Jumlah penjual yang terlibat di dalam pasar tradisional sebesar
1.638 pedagang, sedangkan pada pasar modern lebih sedikit yakni hanya
sebanyak 10 pedagang Kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Kutai
Timur terhadap PDRB nya hanya sebesar 1,73 persen. Tidak banyak geliat
yang berarti dalam progres sektor perdagangan di Kutai Timur..
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Gambar 4.15
Peta Sebaran Lokasi Pasar
Kabupaten Berau

Berdasarkan data spasial hanya terdapat 5 pasar di Kabupaten Kutai
Timur yang dapat teridentifikasi lokasinya. Kelima pasar tersebut tersebar di
Kecamatan Kongbeng (Pasar Landasan dan Pasar SP 4 Kongbeng),
Kecamatan Sangatta Selatan (Pasar Sangatta Selatan), Kecamatan Sangatta
Utara (Pasar Induk), dan Kecamatan Sangkulirang (Pasar Sangkulirang).
Kabupaten Berau dengan jumlah penduduk sebanyak 224.654 jiwa
memiliki 21 pasar yang terdiri dari 18 pasar tradisional dan 3 pasar modern.
Adapun jumlah pedagang pada pasar tradisional cukup banyak yakni 3.063
penjual, sementara jumlah pedagang pada pasar modern hanya 12 penjual.
Dari skala besar umtuk perdagangan, peran sektor ini terhadap pembentukan
PDRB Kabupaten Berau sebesar 5,12 persen, cukup baik dan perlu
ditingkatkan. Pengembangan pasar di Kabupaten Berau terutama diarahkan
pada pasar tradisional yang memiliki jumlah pedagang cukup besar.
Berdasarkan data spasial hanya terdapat 7 pasar di Kabupaten Berau
yang dapat teridentifikasi lokasinya. Ketujuh pasar tersebut tersebar di
Kecamatan Gunung Tabur (Pasar Barambang dan Pasar Merancang Ilir),
Kecamatan Sambaliung (Pasar Senja), Kecamatan Tanjung Redeb (Pasar
Gayam), dan Kecamatan Teluk Bayur (Pasar Kampung Labanan, Pasar
Sanggam Aji Dilayas, Pasar Sayur Teluk Bayur).
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Kabupaten
Paser

Utara

Penajam

dengan

jumlah

penduduk sebesar 170.475 jiwa
memiliki

pasar

sebanyak

Gambar 4.16
Peta Sebaran Lokasi Pasar
Kabupaten Penajam
Paser Utara
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buah yang terdiri dari 27 pasar
tradisional dan 4 pasar modern.
Jumlah penjual yang terlibat di
dalam pasar tradisional sebesar
1.309

pedagang,

sedangkan

pada pasar modern sebanyak 4
pedagang.

Sementara

itu,

kontribusi sektor perdagangan di
Kabupaten
Utara

Penajam

terhadap

Paser

PDRB

terus
Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

mengalamai peningkatan hingga
saat ini sebesar 8,77 persen.
Berdasarkan data spasial hanya terdapat 7 pasar di Kabupaten
Penajam Paser Utara yang dapat teridentifikasi lokasinya. Ketujuh pasar
tersebut tersebar di Kecamatan Penajam (Pasar Baru Penajam, Pasar Induk
Penajam,Pasar Malam Rabu, Pasar Petung), Kecamatan Sepaku (Pasar Desa
Binuang, Pasar Minggu Pemaluan), dan Kecamatan Waru (Pasar Waru).
Gambar 4.17
Peta Sebaran Lokasi Pasar
Kabupaten Mahakam Ulu

Kabupaten Mahakam Ulu
merupakan kabupaten termuda di
Provinsi

Kalimantan

Timur.

Sejauh ini hanya terdapat dua
pasar yang tercatat dalam data
statistik,
penduduk

sementara
yang

jumlah
berdomisili

sebanyak 28.833 jiwa. Sehingga
diperlukan peninjauan lebih lanjut
Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

untuk
pasar

mengetahui

keberadaan

di Kabupaten Mahakam Ulu sebagai salah satu wadah aktivitas
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perdagangan harian yang dilakukan antar penduduk, terutama mengingat
harga bahan pokok di kabupaten ini terkenal cukup mahal akibat tingginya
biaya distribusi. Adapun kontribusi sektor perdagangan terhadap pembentukan
PDRB di Mahakam Ulu terus meningkat, saat ini tercatat sebesar 4,55 persen
dengan pertumbuhan sektor sebesar 9,56 persen.
Berdasarkan data spasial hanya terdapat 1 pasar di Kabupaten
Penajam Paser Utara yang dapat teridentifikasi lokasinya. Pasar tersebut
berada di Kecamatan Long Bangun (Pasar Tengah). Pengembangan pasar di
Kabupaten Mahakam Ulu penting untuk mendapatkan perhatian sebagai
aksesibilitas masyarakat setempat untuk memasarkan komoditas hasil kegiatan
pertaniannya.

Gambar 4.18
Peta Sebaran Lokasi Pasar
Kota Balikpapan

Fenomena
daerah

pasar

perkotaan

di

berbeda

dengan kondisi di kabupaten
yang didominasi oleh pasar
tradisional. Kota Balikpapan
dengan

jumlah

penduduk

sebesar 649.806 jiwa memiliki
pasar sebanyak 51 yang terdiri
dari 21 pasar tradisional dan
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pasar

modern.

Jumlah

penjual yang terlibat di dalam
pasar
Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

tradisional

sebesar

5.231 pedagang, sedangkan

pada pasar modern lebih sedikit yakni hanya sebanyak 2.847 pedagang.
Kontribusi sektor perdagangan di Kota Balikpapan terhadap PDRB nya terus
meningkat, hingga saat ini kontribusinya sebesar 8,95 persen dengan
pertumbuhan 6,40 persen. Geliat perdagangan di kota ini sangat berpengaruh
pada aktifitas perekonomiannya.
Berdasarkan data spasial hanya terdapat 14 pasar di Kota Balikpapan
yang dapat teridentifikasi lokasinya. Pasar tersebut berada di Kecamatan
Balikpapan (Pasar Inpres Kebun Sayur dan Pasar Pandan Sari), Kecamatan
Balikpapan Barat (Pasar Kampung Baru Tengah dan Pasar Loak Besi),
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Kecamatan Balikpapan Kota (Pasar Baru, Pasar Damai I, Pasar Klandasan),
Kecamatan Balikpapan Selatan (Pasar Sepinggan), Kecamatan Balikpapan
Tengah (Pasar Gunung Guntur dan Pasar Karang Jati), Kecamatan Balikpapan
Timur (Pasar Gunung Tembak dan Pasar Manggar), serta Kecamatan
Balikpapan Utara (Pasar Buton dan Pasar Rapak).

Sama hal nya dengan Kota
Balikpapan, fenomena yang sama

Gambar 4.19.
Peta Sebaran Lokasi Pasar
Kota Samarinda

terjadi di Kota Samarinda. Jumlah
pasar yang terdapat di Ibu Kota
Provinsi sebanyak 203 unit yang
terdiri dari 31 pasar tradisional dan
172

pasar

modern.

Jumlah

pedagang yang terlibat di dalam
pasar tradisional sebesar 9.173
pedagang, sedangkan pada pasar
modern lebih sedikit yakni hanya
terdapat 912 pedagang. Bila dilihat
dari jumlah omzet per tahun pada
pasar

tradisional,

nilai

tertinggi

tercipta di Pasar Segiri dan Pasar
Pagi,

dengan

masing-masing

Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

omzet sebesar Rp 70 milyar dan Rp 50 milyar.
Jika dilihat berdasarkan kedudukannya, Pasar Segiri berada pada
lokasi strategis yakni di tengah kota disertai dengan jumlah pedagang yang
paling banyak dibandingkan pasar lainnya, sehingga aktivitas dan intensitas
perdagangannya juga tinggi ditambah lagi pasar ini beroperasi dari dini hari
(subuh) hingga malam hari. Dalam konteks makro, kontribusi sektor
perdagangan di Kota Samarinda terhadap PDRB nya selalu berada di atas 14
persen. Saat ini kontribusinya meningkat menjadi sebesar 16,09 persen,
sehingga menjadikan sektor ini sebagai salah satu sektor utama dalam
kerangka perekonomiannya.
Berdasarkan data spasial terdapat 29 pasar di Kota Samarinda yang
dapat teridentifikasi lokasinya. Pasar tersebut tersebar di seluruh Kecamatan
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yang ada di Samarinda. Adapun pasar terbesar di masing-masing kecamatan
antara lain Pasar Palaran (Kecamatan Palaran), Pasar Sungai Dama dan TPI
Selili (Kecamatan Samarinda Ilir), Pasar Pagi (Kecamatan Samarinda Kota),
Pasar

Mangkupalas

(Kecamatan

Samarinda

Seberang),

Pasar

Segiri

(Kecamatan Samarinda Ulu), Pasar Bengkuring (Kecamatan Samarinda Utara),
Pasar Pulau Atas (Kecamatan Sambutan), Pasar Kedondong (Kecamatan
Sungai Kunjang), dan Pasar Inpres Merdeka (Kecamatan Sungai Pinang).
Gambar 4.20.
Peta Sebaran Lokasi Pasar
Kota Bontang

Jumlah pasar yang terdapat
di Kota Bontang sebanyak 18 unit
yang terdiri dari 6 pasar tradisional
dan

12

pasar

modern.

Jumlah

penjual yang terlibat di dalam pasar
tradisional sebesar 227 pedagang,
sedangkan

pada

pasar

modern

terdapat lebih banyak penjual yaitu
395

pedagang.

kontribusi

Sementara

Sektor

itu,

Perdagangan

terhadap PDRB Kota Bontang masih
kecil yaitu sebesar 2,78 persen,
dengan pertumbuhan 6,06 persen.
Terdapat 3 pasar di Kota
Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

Bontang yang dapat teridentifikasi

lokasinya. Pasar tersebut berada di Kecamatan Bontang Barat (Pasar Telihan),
Kecamatan Bontang Selatan (Pasar Rawa Indah), dan Kecamatan Bontang
Utara (Pasar Citra Mas). Adapun pasar yang memiliki omzet paling besar di
Kota Bontang adalah Pasar Rawa Indah sebesar 30 Milyar Rupiah. Selanjutnya
adalah Pasar Citra Mas dengan omzet 15 Milyar Rupiah. Sedangkan Pasar
Telihan omzetnya belum diketahui.
4.2.2.

Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif yang dilakukan oleh tim penyusun pada saat ini

masih

pada

tahapan

mengaitkan

beberapa

komponen

pendukung

pengembangan perdagangan di Kalimantan Timur, dengan level data yang
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disajikan sampai pada tingkat Kabupaten/Kota. Data yang dikaitkan meliputi
data data jumlah
Kabupaten/Kota

pasar,

yang

jumlah

perlu

penduduk,

diprioritaskan

dan kontribusi
pengembangan

ekonomi.
pasarnya

berdasarkan data jumlah pasar dan jumlah penduduk serta luas daerahnya
adalah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kabupaten Kutai
Timur. Kabupaten/kota yang perlu diprioritaskan untuk didorong peningkatan
kontribusi perdagangannya adalah Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan
Kabupaten Paser
4.3

Kondisi Eksisting Perindustrian Kaltim
Sektor industri menjadi salah satu penggerak utama perekonomian
Kalimantan Timur. Sektor industri diyakini sebagai sektor penting dalam
pembangunan wilayah, karena dalam aktivitas sektor tersebut melibatkan proses
inovasi dan mampu menciptakan perdagangan antar wilayah. Disamping itu, sektor
industri juga mampu menciptakan tingkat pendapatan yang lebih tinggi bagi
masyarakat, sehingga pengembangan sektor industri menjadi sangat penting bagi
suatu wilayah.
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kalimantan Timur
sebesar 18,27 persen, dengan kondisi pertumbuhan yang fluktuatif cenderung
mengalami penurunan. Hanya saja, industri di Kalimantan Timur sebagian besar
didominasi oleh Industri minyak dan gas bumi masih berbasiskan Sumber Daya
Alam tak terbarukan, sehingga untuk jangka panjang industri berbasis pertanian
(dalam arti luas) perlu diakselerasi untuk menggantikan sektor ekstraktif.
Sektor ini hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 7,16 persen.
Pada industri besar dan sedang tahun 2018 terdapat 34.423 pekerja. Maka jika
dilihat perkembangannya, jumlah perusahaan pada industri menengah besar
Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebanyak 188 perusahaan. Serta terdapat 20
sentra industri yang tersebar pada enam kabupaten/kota.
Selanjutnya akan dibahas kondisi eksisting industri dibatasi pada industri
menengah dan besar serta sentra industri yang berada di kabupaten/kota hasil
analisis data statistik dan spasial (berupa sebaran). Keterbatasan studi
menyebabkan penyajian data dalam peta (spasial) tidak sesuai dengan kumulatif
yang tersedia pada data dasar (tabular). Namun hal ini tidak mengurangi objektifitas
yang disajikan dalam pemaparan analisis.
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4.3.1

Lokasi penyebaran Industri

Gambar 4.21.
Peta Sebaran Lokasi Industri
Kabupaten Paser

Kabupaten

Paser

tercatat

memiliki 17 perusahaan yang tergolong
industri besar dan sedang dengan total
tenaga kerja sebesar 1.632 orang.
Dimana komoditi industrinya sebagian
besar didominasi oleh kelapa sawit,
CPO, dan kernel.
spasial

hanya

Berdasarkan data

terdapat

1

industri

menengah kecil di Kecamatan Long
Kali (Tempe Kedelai) dan 15 Pabrik
Kelapa Sawit di Kecamatan Kuaro (PT.
Agro Bintang Darma), Batu Engau
(Agro

Inti

Balengkong

Kencanamas),
(PT.

Borneo

Pasir
Indah

Marjaya), Long Ikis (PT. Borneo Indo
Subur), Kuaro (PT. Buana Wira Subur),
Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

Long

Kali

(PT.

Muaratoyu

Subur

Lestari), Batu Engau (PT. Multi Makmur Mitra Alam), Long Ikis (PTPN XIII Lembah
Batu), dst.
Dalam perkembangannya pertumbuhan industri pengolahan di Kabupaten
Paser cenderung melambat seiring dengan semakin bertambahnya panjang jalan
dalam kondisi rusak. Namun rasio elektrifikasi Kabupaten ini berada pada kisaran
75 persen, artinya akan terdapat kemudahan pengembangan kawasan industri
dengan ketersediaan pasokan listrik yang cukup tapi sebelumnya kondisi jalan
harus mendapatkan prioritas utama. Permasalahan lain adalah ketersediaan
tenaga kerja yang sebagian besar didominasi oleh penduduk tamatan SMP ke
bawah. Adapun Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Paser seluas 1.093 Ha,
diarahkan pada industri hulu agro dan industri pangan.
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Gambar 4.22.
Peta Sebaran Lokasi Industri
Kabupaten Kutai Barat

Kabupaten Kutai Barat
memiliki dua perusahaan yang
berada

dalam

besar

dan

skala

industri

sedang

dengan

jumlah tenaga kerja sebesar 204
orang

dan

dengan

komoditi

industri berupa kelapa sawit dan
kernel.

Disamping

terdapat

lima

itu

sentra

juga

industri

dengan komoditi produk yang
bervariasi seperti sula tumpar,
tenun doyo, kerajinan rotan, dan
tenun badong. Nilai produksi
tertinggi dihasilkan oleh sentra
tenunm doyo yang terdapat di
Kecamatan

Jempang

yang

Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

menaungi 47 unit usaha. Namun bila dilihat berdasarkan data spasial, di Kabupaten
Kutai Barat terdapat 5 sentra industri besar dan sedang yang tersebar di kecamatan
Barong Tongkok (Rotan), Bentian Besar (Rotan), Jempang (Tenun Badong dan Tenun
Doyo), serta Siluq Ngurai (Sulam Tumpar). Selain itu juga terdapat sebanyak 3 Pabrik
Kelapa Sawit di Kecamatan Bongan (PT. Farinda Bersaudara), Bentian Besar (PT. Kutai
Agro Lestari, dan Jempang (PT. Lonsum).
Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 5,74 persen dan
pertumbuhan sebesar 5,20 persen. Sementara rasio elektrifikasi di Kutai Barat mencapai
85 dengan kondisi jalan dalam kondisi baik yang mengalami peningkatan. Berdasarkan
Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Kutai Barat seluas 3.000 Ha (saat ini dalam
pengusulan revisi RTRWK Kutai Barat), diarahkan pada industri hulu agro dan industri
aneka.
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Gambar 4.23.
Peta Sebaran Lokasi
Industri Kabupaten
Kutai Kartanegara

Dalam

perkembangannya

pertumbuhan

sektor

pengolahan

di

Kartanegara

cenderung

namun

industri

Kabupaten

Kutai

melambat

tetap dalam pertumbuhan

positif. Kabupaten Kutai Kartanegara
tercatat

memiliki

industri

besar

20

dan

perusahaan
sedang

yang

menyerap tenaga kerja sebanyak
1.982 orang. Namun jika dilihat pada
peta lokasi sebaran industri besar dan
sedang

di

Kabupaten

Kutai

Kartanegara terdapat 9 perusahaan
Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

yang tersebar di Kecamatan Anggana

(Cool Storage, Karya Pacific Teknik Galangan Kapal, Marindo Yard Galangan Kapal,
Syam Surya Mandiri), Kecamatan Loa Kulu (Galangan Kita, Muji Rahayu Shipyard, RMS
Galangan Kapal), dan Muara Badak (Gas Alam Badak). Selain itu, juga terdapat Pabrik
Kelapa Sawit yang tersebar di Kecamatan Kembang Janggut (2 PKS), Kenohan (1 PKS),
Loa Kulu (3 PKS), Muara Badak (2 PKS), Muara Kaman (6 PKS), Muara Muntai (1 PKS),
Sanga-sanga (1 PKS), Sebulu (2 PKS), Samboja (1 PKS), dan Tabang (1 PKS).
Berdasarkan Rencana Pengembangan Perwilayahan Industri di Kabupaten Kutai
Kartenegara akan dibangun tiga Kawasan Industri yang terdiri dari Kawasan Industri
Pendingin, Kawasan Pergudangan dan Industri, dan Kawasan Industri Pengolahan
CPO/Sawit, serta tiga sentra industri yaitu sentra IKM pengolahan rumput laut dan ikan,
sentra IKM pengolahan pakan ternak/ikan, dan sentra IKM Kerupuk Ikan Sungai.
Peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang dapat mendukung pengembangan
kawasan industri terlihat dari bertambahnya panjang jalan dalam kondisi baik dan rasio
elektrifikasi sebesar 81 persen. Namun untuk pengembangan industri di Kabupaten ini
permasalahannya adalah penyediaan tenaga kerja, dimana didominasi oleh lulusan SMP
ke bawah.
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Gambar 4.24.
Peta Sebaran Lokasi Industri Kabupaten Kutai Timur

Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

Kabupaten Kutai Timur memiliki 19 perusahaan industri besar dan 5
perusahaan industri sedang yang memiliki tenaga kerja sebanyak 7.059 orang
dengan komoditi utamanya adalah sawit. Berdasarkan data spasial, terdapat 5
lokasi industri besar dan sedang di Kabupaten Kutai Timur yang teridentifikasi
lokasinya, yaitu Kecamatan Sangatta Utara (CIN Indonesia Supply, Intecs
Teknitama Industri, IPA Kudungga, PLTD Sangatta) dan Kecamatan Kaliorang
(KEK MBTK). Selain itu, saat ini terdapat 5 sentra industri (IKM) yang teridentifikasi
lokasinya. Sentra industry tersebut yang mengolah batik, gula aren, tahu/tempe,
pangan (keripik pisang), dan kerajinan.
Dalam perkembangannya

pertumbuhan

sektor industri pengolahan

cenderung meningkat serta pertumbuhan positif. Sementara itu, panjang jalan
dalam kondisi baik terus mengalami degradasi atau turun tahta ke kondisi sedang
dan rusak. Disamping itu rasio elektrifikasinya menunjukkan persentase sebesar 78
persen. Namun untuk pengembangan industri di Kabupaten ini penyediaan tenaga
kerja berkualitas tergolong baik, dimana tenaga kerja yang tersedia didominasi oleh
lulusan pendidikan SMA ke atas.
Sesuai Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kabupaten Kutai Timur seluas
26.000 Ha terdapat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MBTK (Maloy Batuta Trans
Kalimantan) terletak di Kecamatan Kaliorang dengan luas areal 509,496 Ha.
Dimana kawasan ini membutuhkan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan,
peningkatan kapasitas jalan, jalan akses menuju kawasan industri, serta
infrastruktur sistem pengolahan air minum.
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Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

Kabupaten Berau tercatat memiliki rasio elektrifikasi yang cukup baik yakni
sebesar 79 persen dan infrastruktur jalan yang cukup baik untuk pengembangan
kawasan industri. Saat ini Kabupaten Berau memiliki 4 perusahaan industri besar
dan 5 perusahaan industri sedang yang memiliki tenaga kerja sebanyak 842 orang.
Dalam perkembangannya pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami
peningkatan, namun kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Berau sangatlah
kecil. Hal yang menjadi kendala untuk pengembangan industri di Kabupaten ini
adalah penyediaan tenaga kerja, dimana didominasi oleh lulusan SMP ke bawah.
Berdasarkan data spasial, terdapat 5 industri besar dan sedang yang
teridentifikasi lokasinya. Industri tersebut tersebar di Kecamatan Gunung Tabur
(ACS Building dan Repair Shipyard PLTU LATI), Kecamatan Tanjung Redeb
(Berau Wood Industri), dan Kecamatan Teluk Bayur (Port Labanan dan PT.
Samator Gas Industri. Selain itu juga terdapat 6 PKS di beberapa kecamatan, yaitu
Kecamatan Batuputih (PT. Jabontara Eka Karsa), Kecamatan Gunung Tabur (PT.
Satu Sembilan Delapan), Kecamatan Kelay (PT. Gunta Samba Jaya dan PT.
Yudha Wahana Abadi), Kecamatan Segah (PT. Hutan Hijau Mas), dan Kecamatan
Talisayan (PT. Tanjung Buyu Plantation).
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Kontribusi

Sektor

Industri Pengolahan di Kabupaten
Penajam Paser Utara terbilang baik
yakni

sebesar

15,95

persen,

namun pada tahun terakhir sektor
ini mengalami kontraksi sebesar
negatif

2,77

persen.

Saat

ini

terdapat 3 perusahaan industri
besar dan 5 perusahaan industri
sedang yang memiliki 999 orang
pekerja. Serta terdapat satu sentra
industri

gula

merah

aren

di

Kecamatan Waru. Dukungan rasio

Sumber :

Bappeda Prov. Kaltim, 2019

elektrifikasi

sebesar

78

persen

didukung

dengan

penyediaan

infrastruktur jalan dalam kondisi
baik dan sedang sangat baik untuk

pengembangan industri di Kabupaten Penajam Paser Utara. Hanya saja
ketersediaan tenaga kerja berkualitas masih sangat rendah akibat tenaga kerja
yang tersedia sebagian besar adalah lulusan SMP ke bawah.
Berdasarkan peta sebaran lokasi industri di Kabupaten Penajam Paser
Utara, terlihat 3 industri besar dan menengah kecil yang berada di Kecamatan
Penajam (Kawasan Industri Buluminung dan Gas Alam Lawe-Lawe) dan
Kecamatan Babulu (Sentra Industri Gula Merah Aren). Sedangkan pabrik minyak
sawit tersebar di Kecamatan Penajam (PT. Mega HIjau Bersama), Kecamatan
Babulu (PT. Sum,ber Bunga Sawit Lestari), dan Kecamatan Waru (PT. Waru Kaltim
Plantation).

53

Gambar 4.27.
Peta Sebaran Lokasi Industri
Kabupaten Mahakam Ulu

Kabupaten Mahakam
Ulu

sebagai

daerah

pemekaran dari Kabupaten
Kutai Barat belum diketahui
jumlah perusahaan industri
yang telah berjalan. Saat ini
kontribusi industri pengolahan
sangat kecil, namun memiliki
pertumbuhan

yang

cukup

baik dari tahun ke tahun.
Hanya saja, saat ini kondisi
infrastruktur
kendala

dasar

menjadi

utama

untuk

Sumber :
Bappeda Prov. Kaltim, 2019

pengembangan industrinya. Ditambah dengan ketersediaan tenaga kerja yang
sebagian besar merupakan lulusan SMP ke bawah.
Sampai dengan saat ini tidak ada data spasial terkait industri menengah
dan besar serta sentra yang teridentifikasi lokasinya di Kabupaten Penajam Paser
Utara,
Gambar 4.28.
Peta Sebaran Lokasi Industri
Kota Balikpapan

Kota Balikpapan memiliki
15 perusahaan industri besar
dan
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perusahaan

industri

sedang yang memiliki tenaga
kerja sebanyak 7.375 orang.
Disamping itu, terdapat sentra
kawasan industri kecil Somber
yang

berada

Balikpapan

di

Kecamatan

Utara.

berdasarkan
Peruntukan
Sumber :
Bappeda Prov. Kaltim, 2019

Adapun
Kawasan

Industri

Kota

Balikpapan seluas 5.091 Ha,
terdapat

Kawasan

Industri

Kariangau (KIK) yang sudah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri dan Fasilitas
Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) terletak di wilayah Teluk
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Balikpapan dengan luas area 133 Ha. KPI ini diarahkan untuk menampung
Kawasan Industri (KI) yang bergerak di sektor industri hulu agro, industri aneka,
industri kimia dasar berbasis migas dan batubara dan industri pangan.
Kontribusi Sektor Industri pengolahan mencapai 46,04 persen dengan
pertumbuhan 4,18 persen. Perkembangan industri di Kota Balikpapan berjalan
cukup baik jika dilihat dari pertumbuhan positif yang dari tahun ke tahun. Jika
dilihat dari penyediaan infrastruktur dasar, jalan dalam kondisi baik terus
mengalami peningkatan didukung dengan rasio elektrifikasi yang berada pada
kisaran 88 persen, serta ketersediaan tenaga kerja yang didominasi lulusan SMA
ke atas. Berdasarkan peta sebaran lokasi industri di Kota Balikpapan, terdapat 23
industri besar dan menengah kecil yang teridentifikasi lokasinya. Industry-industri
tersebut tersebar di Kecamatan Balikpapan Barat (7 perusahaan), Balikpapan
Kota (4 perusahaan), Balikpapan Selatan (2 perusahaan), Balikpapan Tengah (1
perusahaan), Balikpapan Timur (3 perusahaan), dan Balikpapan Utara (6
perusahaan
Gambar 4.29.
Peta Sebaran Lokasi Industri Kota Samarinda

Kota Samarinda memiliki 15
perusahaan industri besar dan 20
perusahaan

industri

sedang

yang

memiliki tenaga kerja sebanyak 10.416
orang. Disamping itu terdapat 6 sentra
industri yang terdiri dari 2 sentra
industri amplang, 1 sentra industri
meubel kayu dan ijuk, 1 sentra industri
tahu/tempe, 1 sentra industri sarung
samarinda,
perkapalan

dan

1

sentra

baja.

industri

Berdasarkan

Kawasan Peruntukan Industri Kota
Samarinda seluas 270 Ha, diarahkan
untuk bergerak di sektor industri hulu
Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

agro dan industri pangan.

Kontribusi Sektor Industri pengolahan di kota ini hanya mencapai 7,83
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persen dengan pertumbuhan 3,09 persen. Dimana pertumbuhan sektor ini sangat
berfluktuasi bahkan sempat mengalami kontraksi beberapa tahun belakang. Jika
dilihat dari penyediaan infrastruktur dasar, jalan dalam kondisi baik sedikit
mengalami penurunan namun rasio elektrifikasinya berada pada kisaran 99 persen,
serta ketersediaan tenaga kerja yang didominasi lulusan SMA ke atas.
Berdasarkan data spasial, terdapat 10 industri besar dan sedang di
Samarinda yang teridentifikasi lokasinya. Industri tersebut tersebar di Kecamatan
Palaran (Ateng Stell), Kecamatan Samarinda Ilir (Galangan Kapal Merdeka),
Kecamatan Samarinda Seberang (Galangan Kapal MIM), Kecamatan Sambutan
(Galangan Kapal Lancar, MKS Shipyard, Untung Brawijaya Sejahtera), Kecamatan
Sungai Kunjang (Galangan Kapal, Galangan Kapal Loa Bakung). Selain itu juga
terdapat 5 sentra IKM yang terdapat di Kecamatan Samarinda Ilir (Sentra Industri
Tahu/Tempe), Kecamatan Samarinda Seberang (Sarung Samarinda),

dan

Kecamatan Sungai Kunjang (Amplang, Meubel Kayu, dan Ijuk).

Gambar 4.30.
Peta Sebaran Lokasi
Industri Kota Bontang

Kota Bontang memiliki 3
perusahaan industri besar dan 6
perusahaan industri menengah
kecil yang memiliki tenaga kerja
sebanyak
terdapat

3.914
satu

orang.
sentra

Serta
industri

pengolahan rumput laut yang
berada di Kecamatan Bontang
Utara.

Adapun

dalam

Kawasan

Industri

Kota

sebagaimana
Peruntukan

Bontang

seluas

2.549 Ha, di dalam KPI ini sudah
terbangun KIE (Kaltim Industrial
Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

Estate)

Bontang

merupakan

kawasan industri pertama di KPI Kota Bontang pada tahun 1994 menjadi tempat
utama untuk industri kimia dasar berbasis migas dan batubara. Disamping itu, Kota
Bontang sebagai pusat produksi pengolahan hasil tambang dan energi nasional,
telah dibangun Pabrik Pupuk Kaltim V dengan nilai investasi Rp 6,08 Triliun. Pabrik
Pupuk Kaltim V merupakan pabrik Urea dengan kapasitas produksi terbesar di Asia
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Tenggara yaitu 3500 ton Urea dan 2500 ton Amoniak per hari. Kontribusi Sektor
Industri pengolahan mencapai 82,20 persen namun mengalami pertumbuhan
negatif hingga 5,73 persen. Jika dilihat dari penyediaan infrastruktur dasar, jalan
dalam kondisi baik sedikit mengalami penurunan, namun rasio elektrifikasi berada
pada kisaran 83 persen, serta ketersediaan tenaga kerja yang didominasi lulusan
SMA ke atas. Berdasarkan data spasial, terdapat 3 industri besar dan sedang yang
teridentifikasi lokasinya. Industri tersebut tersebar di Kecamatan Bontang Selatan
(Badak NGL dan Liquid Natural Gas) dan Kecamatan

Bontang Utara (Pupuk

Kaltim). Selain itu, terdapat juga sentra IKM pengolahan rumput laut di Kecamatan
Bontang Utara.
4.3.2

Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif yang dilakukan oleh tim penyusun pada saat ini masih

pada tahapan mengaitkan beberapa komponen pendukung pengembangan industri
di Kalimantan Timur, dengan level data yang disajikan sampai pada tingkat
Kabupaten/Kota. Data yang dikaitkan meliputi data jumlah perusahaan industri,
panjang jalan, rasio elektrifikasi, dan kontribusi ekonomi. Kabupaten/Kota yang
masih perlu diprioritaskan pengembangan industrinya dilihat berdasarkan data
kontribusi sektor industri pengolahannya adalah Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai
Timur, dan Kabupaten Berau.Sedangkan Kabupaten/Kota yang perlu diprioritaskan
pengembangan industrinya dilihat berdasarkan data ketersediaan jalan dan rasio
elektrifikasinya adalah Kota Samarinda, Kota Bontang, dan Kota Balikpapan.
Kabupaten/Kota yang belum dan masih perlu dikembangkan arah pengembangan
industrinya adalah Kabupaten Mahakam Ulu.

4.4 Kondisi Eksisting Pariwisata Kaltim
Kontribusi pariwisata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
khususnya di daerah wisata masih menjadi tanda tanya besar. Kontribusi sektor
pariwisata terhadap kue perekonomian Kalimantan Timur ternyata masih berada di
bawah satu persen. Namun sektor ini mampu tumbuh di atas 5 persen.
Potensi pariwisata Kalimantan Timur dapat dilihat dari ketersediaan objek
wisata berupa alam dengan flora dan faunanya seperti hutan, sungai, danau, jeram
dan pantai, yang dibaur dengan budaya dan sejarah, membuat Kalimantan Timur
memiliki pesonanya sendiri.
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Jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara mupun wisatawan
asing ke Kalimantan Timur mengalami kenaikan. Total jumlah wisatawan saat ini
tercatat sebesar 7.542.292 orang yang terdiri dari 62.424 orang wisatawan asing
dan 7.479.868 orang wisatawan nusantara. Sampai saat ini kunjungan wisatawan
domestik masih lebih besar dibandingkan wisatawan asing. Disamping itu, jumlah
objek wisata yang dapat dikunjungi tercatat sebanyak 807. Jumlah ini mengalami
peningkatan jika dibandingkan tahunlalu, artinya terdapat beberapa objek wisata
baru yang dibuka untuk memperkaya destinasi wisata di Kalimantan Timur.
Selanjutnya akan dibahas kondisi eksisting pariwisata yang berada di
kabupaten/kota Kalimantan Timur. Deskripsi mengenai kondisi eksisting merupakan
gabungan dari hasil analisis data statistik dan spasial (berupa sebaran).
Keterbatasan studi menyebabkan penyajian data dalam peta tidak sesuai dengan
kumulatif yang tersedia pada data tabular. Namun hal ini tidak mengurangi
objektifitas yang disajikan dalam pemaparan analisis.
4.4.1

Lokasi penyebaran

Kabupaten

Paser

terkenal

memiliki segudang potensi wisata lokal
yang sarat budaya dan juga keindahan
alam yang masih asri. Terdapat 70 objek
wisata

yang

dapat

dikunjungi

dan

tersedia 29 hotel untuk menginap dan
tersedia

33

rumah

makan.

Terjadi

peningkatan jumlah wisatawan yakni
menjadi

sebesar

39.997

wisatawan.

Meskipun kontribusi sektor pariwisatanya
relatif kecil, pertumbuhan sektor ini selalu
meningkat. Adapun termasuk daya saing
prioritas pariwisata Kalimantan Timur di
Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

Kabupaten Paser adalah Goa Tengkorak

Batu Kajang, dengan penunjangnya adalah Penangkaran Rusa di Penajam aser
Utara, Teluk Balikpapan dan Museum Sadurengas.
Berdasarkan data spasial, terdapat 47 objek wisata di Kabupaten Paser
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yang teridentifikasi. Objek-objek wisata tersebut tersebar di 11 kecamatan.
Kecamatan yang paling banyak memiliki objek wisata adalah kecamatan Tanah
Grogot (10 objek wisata), dilanjutkan dengan Kecamatan Muara Koman (8 objek
wisata), Kecamatan Pasir Balengkong (5 objek wisata), Kecamatan Kuaro (5 objek
wisata), serta Kecamatan Batu Sopang (5 objek wisata). Sedangkan di kecamatankecamatan lainnya hanya terdapat 1 sampai 4 objek wisata.

Gambar 4.32.
Peta Sebaran Lokasi Pariwisata
Kabupaten Kutai Barat

Kabupaten Kutai Barat
memiliki

hamparan

pemandangan

indah, kekayaan alam, serta dan
aneka
mampu

ragam

kebudayaan

memuaskan

yang
hasrat

wisatawan. Terdapat 45 objek wisata
yang dapat dikunjungi dan tersedia 70
hotel untuk menginap serta 44 rumah
makan. Terjadi peningkatan jumlah
Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

kunjungan wisatawan yakni menjadi

sebesar 32.484 wisatawan. Meskipun kontribusi sektor pariwisatanya relatif kecil,
pertumbuhan sektor ini selalu meningkat. Adapun daya saing prioritas pariwisata
Kalimantan Timur Di Kabupaten Kutai Barat adalah Lamin Adat Macong
Kecamatan Tanjung Isuy, dengan penunjangnya adalah Taman Kersik Luay, Batu
Dinding Ten’vang, dan arung jeram.
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Gambar 4.33.

Berdasarkan data spasial,
terdapat

39

Kabupaten

objek
Kutai

teridentifikasi

wisata
Barat

lokasinya.

di

yang
Objek-

objek wisata tersebut tersebar di
10 kecamatan. Kecamatan yang
paling

banyak

memiliki

objek

wisata adalah kecamatan Barong
Tongkok

(8

objek

dilanjutkan

dengan

Jempang

(7

wisata),
Kecamatan

objek

wisata),

Kecamatan Linggang Bigung (5
objek wisata), Kecamatan Nyuatan

Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

(5 objek wisata), serta Kecamatan Muara Lawa (4 objek wisata). Sedangkan di
kecamatan-kecamatan lainnya hanya terdapat 1 sampai 3 objek wisata.
Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki topografi wilayah yang sebagian
besar bergelombang dan berbukit-bukit dan juga terkenal akan keindahan alamnya.
Disamping itu Kutai Kartanegara juga dikenal mempunyai tempat wisata
menarik dan bersejarah. Total terdapat 162 objek wisata yang dapat dikunjungi dan
tersedia 90 hotel untuk menginap. Terjadi penurunan jumlah wisatawan terutama
pada kunjungan misatawan domestik, sehingga total kunjungan wisatwan menjadi
sebesar 1.720.217 wisatawan. Meskipun kontribusi sektor pariwisatanya relatif
kecil, pertumbuhan sektor ini selalu meningkat. Adapun daya saing prioritas
pariwisata Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Desa Wisata
Pela di Kecamatan Kota Bangun, dimana penunjangnya adalah Desa Kedang Ipil,
Museum Mulawarman, dan Pulau Kumala.
Berdasarkan data spasial, terdapat 76 objek wisata di Kabupaten Kutai
Kartanegara yang teridentifikasi lokasinya. Objek-objek wisata tersebut tersebar di
16 kecamatan. Kecamatan yang paling banyak memiliki objek wisata adalah
kecamatan

Tenggarong (17 objek wisata), dilanjutkan dengan Kecamatan

Kotabangun (13 objek wisata), Kecamatan Samboja (10 objek wisata), san
Kecamatan Tabang (8 objek wisata. Sedangkan di kecamatan-kecamatan lainnya
hanya terdapat 1 sampai 4 objek wisata.
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Gambar 4.34.
Peta Sebaran Lokasi Pariwisata Kabupaten Kutai Timur

Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

Kabupaten Kutai Timur menawarkan berbagai destinasi wisata menarik
salah satunya formasi karst Kutai Timur yang berstatus pusaka alam dan budaya.
Tak hanya itu masih terdapat 59 objek wisata lainnya yang dapat dikunjungi dan
tersedia 18 hotel untuk menginap serta terdapat 42 rumah makan. Terjadi
peningkatan jumlah wisatawan yang cukup signifikan ke Kutai Timur terutama pada
kunjungan wisatawan asing, sehingga total kunjungan wisatawan menjadi sebesar
39.057 wisatawan. Meskipun kontribusi sektor pariwisatanya relatif kecil,
pertumbuhan sektor ini selalu meningkat. Adapun destinasi daya saing prioritas
pariwisata Kalimantan Timur di Kutai Timur adalah Situs Pegunungan Karts
Sangkulirang Mangkaliat, dimana penunjangnya adalah TNK Sangkina, Prevab
Mentoko, Desa Budaya Miau Baru, dan Pulau Beras Basah.
Berdasarkan data spasial, terdapat 40 objek wisata di Kabupaten Kutai
Timur yang teridentifikasi lokasinya. Objek-objek wisata tersebut tersebar di 15
kecamatan. Kecamatan yang paling banyak memiliki objek wisata adalah
kecamatan

Muara Wahau (7 objek wisata), dilanjutkan dengan Kecamatan

Sangatta Utara (5 objek wisata), Kecamatan Karangan (5 objek wisata), dan
Kecamatan Tabang (8 objek wisata. Sedangkan di kecamatan-kecamatan lainnya
hanya terdapat 1 sampai 3 objek wisata.
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Gambar 4.35.
Peta Sebaran Lokasi Pariwisata Kabupaten Berau

Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

Kabupaten Berau menyimpan banyak wisata bahari yang sangat menarik
bagi wisatawan baik nusantara hingga mancanegara. Kabupaten Berau memiliki
147 objek wisata yang dapat dikunjungi dan tersedia 292 hotel untuk menginap
serta 112 rumah makan. Terjadi peningkatan jumlah wisatawan, terutama
kunjungan wisatawan nusantara sehingga tital kunjungan wisata menjadi sebesar
285.880 wisatawan. Meskipun kontribusi sektor pariwisatanya relatif kecil,
pertumbuhan sektor ini selalu meningkat. Adapun destinasi daya saing prioritas
Kalimantan Timur di Berau adalah Kepulauan Derawan, Maratua, Sangalaki,
Kakaban, Biduk-biduk, dimana penunjangnya adalah Talisayan dan Merabu.
Berdasarkan data spasial, terdapat 3 objek wisata di Kabupaten Berau
yang teridentifikasi lokasinya. Objek-objek wisata tersebut tersebar di 10
kecamatan. Kecamatan yang paling banyak memiliki objek wisata adalah
kecamatan Maratua (8 objek wisata), dilanjutkan dengan Kecamatan Biduk-biduk
dan Talisayan (masing-masing 4 objek wisata), serta Kecamatan Pulau Derawan,
Tanjung Redeb, Teluk Bayur dan Kelay (masing-masing 3 objek wisata).
Sedangkan kecamatan lainnya memiliki 1 sampai 2 objek wisata. Sektor
pariwisata di Kabupaten Berau, khususnya di Kecamatan Pulau Derawan dan
Pulau Maratua telah didukung dengan infrastruktur yang cukup memadai, bahkan
di Pulau Maratua telah dibangun bandara untuk mempermudah aksesibilitas
wisatawan.
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Gambar 4.36.
Peta Sebaran Lokasi Pariwisata
Kabupaten Penajam Paser Utara

Objek

wisata

alam

di

Kabupaten Penajam Paser Utara
tidak
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menarik

dengan

kabupaten/kota lain yang ada di
Kalimantan

Timur.

Tersebar

di

beberapa lokasi, siap menawarkan
sensasi

keindahan

wisatawan.
terjun

di

bagi

Terdapat
tengah

para

pantai,

hutan

air

hingga

keelokan gua batuan alam yang
menyejukkan mata. Bahkan terdapat
wisata buatan, berupa waduk dan
penangkaran
Sumber :
Bappeda Prov. Kaltim, 2019

rusa.

Totalnya

Kabupaten Penajam Paser Utara
memiliki 36 objek wisata yang dapat
dikunjungi dan tersedia 13 hotel

untuk menginap serta 32 rumah makan. Terjadi peningkatan jumlah wisatawan
dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi sebesar 86.510 wisatawan.
Meskipun kontribusi sektor pariwisatanya relatif kecil, pertumbuhan sektor ini selalu
meningkat. Adapun objek wisata unggulan di kabupaten ini ialah Pantai Tanjung
Jumlai, Tembinus Agathis, Mangrove dan Penangkaran Rusa.
Berdasarkan data spasial, terdapat 17 objek wisata di Kabupaten Penajam
Paser Utara yang teridentifikasi lokasinya. Objek-objek wisata tersebut tersebar di 5
kecamatan. Kecamatan yang paling banyak memiliki objek wisata adalah
kecamatan

Waru (5 objek wisata) dan Kecamatan Penajam (5 objek wisata).

Sementara Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Babulu memiliki 3 objek wisata.
Objek-objek wisata yang ada di Penajam Paser Utara masih perlu mendapatkan
dukungan infrastruktur, terutama di Kecamatan Sepaku dan Waru.
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Kabupaten
Mahakam Ulu terletak

Gambar 4.37.
Peta Sebaran Lokasi Pariwisata Kabupaten
Mahakam Ulu

pada bagian hulu sungai
utama Mahakam dimana
terdapat

jeram-jeram

(riam) yang berjumlah
23 jeram yang tersebar
di sepanjang 50 km.
Tentunya

ini

menjadi

daya tarik wisata sendiri
bagi pengunjung yang
menyukai

tantangan.

Tak hanya itu, terdapat

Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

36 objek wisata lainnya
yang dapat dikunjungi dan tersedia 9 hotel untuk menginap serta 23 rumah
makan. Terjadi penurunan jumlah wisatawan yakni menjadi sebesar 3.511
wisatawan. Meskipun kontribusi sektor pariwisatanya relatif kecil, pertumbuhan
sektor ini selalu meningkat. Adapun objek wisata unggulan di Mahakam Ulu
seperti Batu Tenvang, Air Terjun Keneheq, Riam, dan Hudoq.
Berdasarkan data spasial, terdapat 32 objek wisata di Kabupaten
Mahakam Ulu yang teridentifikasi lokasinya. Objek-objek wisata tersebut tersebar
di 4 kecamatan. Kecamatan yang paling banyak memiliki objek wisata adalah
kecamatan

Long Pahangai (19 objek wisata), dimana kebanyakan objek

wisatanya berupa jeram dan air terjun. Kemudian dilanjutkan dengan Kecamatan
Long Bagun (8 objek wisata). Sementara Kecamatan Long Apari memiliki 4 objek
wisata dan Kecamatan Long Hubung memiliki 1 objek wisata. Objek-objek wisata
alam

yang

ada

di

Kabupaten

Mahakam

Ulu

sangat

potensial

untuk

dikembangkan, namun perlu didukung dengan infrastruktur dan konektivitas yang
memadai.

64

Secara georgrafis, Kota Balikpapan didominasi oleh perbukitan, Hanya
sekitar 12 persen saja wilayahnya yang berupa daerah datar, sisanya adalah aliran
sungai dan pesisir pantai. Letaknya yang dekat dengan lautan, tidak membuat
tempat wisata di Balikpapan
Gambar 4.38.
Peta Sebaran Lokasi
Pariwisata
Kota Balikpapan

melulu soal pantai dan laut.
Ada beberapa tempat wisata
di Balikpapan yang lainnya
seperti wisata alam, wisata
keluarga, wisata kuliner, dan
masih banyak lagi. Terdapat
119 objek wisata yang dapat
dikunjungi dan tersedia 77
hotel untuk menginap serta
412 rumah makan. Terjadi
peningkatan

jumlah

Sumber :

Bappeda

kunjungan wisatawan menjadi

Prov. Kaltim,

sebesar 2,9 juta wisatawan.

2019

Meskipun

kontribusi

sektor

pariwisatanya relatif kecil yakni sebesar 1,93 persen, pertumbuhan sektor ini selalu
meningkat. Adapun destinasi daya saing prioritas pariwisata Kalimantan Timur di
Balikpapan adalah Mangrove Center dan habitatnya, dengan penunjang adalah
Pantai Manggar Segara Sari, KWLH, Beruang Madu, Bukit Bengkirai, dan lain-lain.
Berdasarkan data spasial, terdapat 30 objek wisata di Kota Balikpapan
yang teridentifikasi lokasinya. Objek-objek wisata tersebut tersebar di 6 kecamatan.
Kecamatan yang paling banyak memiliki objek wisata adalah Kecamatan
Balikpapan Utara (8 objek wisata), dilanjutkan dengan kecamatan

Balikpapan

Timur (7 objek wisata), Balikpapan Kota (5 objek wisata), dan Balikpapan Barat (5
objek wisata). Sedangkan kecamatan yang paling sedikit memiliki objek wisata
adalah Kecamatan Balikpapan Selatan (4 objek wisata). Objek-objek wisata yang
ada di Balikpapan sebagian besar telah mendapatkan dukungan infrastruktur yang
memadai, terutama dalam hal aksesibilitas jalan.
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Kota Samarinda yang berada

Gambar 4.39.
Peta Sebaran Lokasi Pariwisata
Kota Samarinda

persis di tepi Sungai Mahakam memiliki
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Terjadi
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Adapun destinasi daya saing pariwisata
Kalimantan Timur di Samarinda adalah
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Mahakam

yang
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Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai

Sumber :
Bappeda Prov. Kaltim, 2019

Barat, dan Mahakam Ulu, dimana penunjangnya adalah Islamic Center, Kampung
Tenun Samarinda Seberang, Masjid Tua, Sanga-sanga dan Desa Pampang.
Berdasarkan data spasial, terdapat 42 objek wisata di Kota Samarinda
yang teridentifikasi lokasinya. Objek-objek wisata tersebut tersebar di 11
kecamatan. Kecamatan yang paling banyak memiliki objek wisata adalah
Kecamatan Samarinda Utara (9 objek wisata). Dilanjutkan dengan kecamatan
Samarinda Kota, Samarinda Seberang dan Sungai Pinang (masing-masing 5 objek
wisata), Kemudian kecamatan Sungai Kunjang terdapat 4 objek wisata. Sedangkan
kecamatan lainnya memiliki 2-3 objek wisata. Objek-objek wisata yang ada di
Samarinda sebagian besar telah mendapatkan dukungan infrastruktur dasar dan
aksesibiltas yang baik.
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Kota Bontang Kota
Gambar 4.40.
Peta Sebaran
Lokasi Pariwisata
Kota Bontang
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yakni menjadi sebesar 409
Sumber : Bappeda Prov. Kaltim, 2019

ribu

wisatawan.

Kontribusi

sektor pariwisata Kota Bontang relatif kecil, meski demikian pertumbuhannya selalu
meningkat. Adapun objek wisata unggulan di Bontang seperti Taman Graha
Mangrove, Lembah Permai, Kenari Water Park, Pulau Beras Basah, Bontang
Koala, Lembah Hijau.
Berdasarkan data spasial, terdapat 18 objek wisata di Kota Bontang yang
teridentifikasi lokasinya. Objek-objek wisata tersebut tersebar di 3 kecamatan.
Kecamatan yang paling banyak memiliki objek wisata adalah Kecamatan Bontang
Kecamatan Bontang Selatan (10 objek wisata). Dilanjutkan dengan Kecamatan
Bontang utara (6 objek wisata). Sedangkan kecamatan dengan objek wisata paling
sedikit adalah Kecamatan Bontang Barat (2 objek wisata). Objek-objek wisata yang
ada di Kota Bontang sebagian besar telah mendapatkan dukungan infrastruktur
dan aksesibiltas yang baik karena jaraknya tidak jauh dari pusat kota.
4.4.2

Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif yang dilakukan oleh tim penyusun pada saat ini masih

pada tahapan mengaitkan beberapa komponen pendukung pengembangan
pariwisata di Kalimantan Timur, dengan level data yang disajikan sampai pada
tingkat Kabupaten/Kota. Data yang dikaitkan meliputi data jumlah wisatawan,
objek wisata, jumlah hotel dan kontribusi ekonomi. Dari gambaran peta dan tabel
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diatas, dapat dijelaskan Kabupaten/Kota yang masih perlu diprioritaskan
pengembangan pariwisatanya dilihat berdasarkan potensi wisatanya adalah
Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kabupaten Kutai Barat.
Adapun

Kabupaten/Kota

yang

perlu

diprioritaskan

pengembangan

pariwisatanya dilihat berdasarkan data ketersediaan jalan, pelabuhan, akomodasi,
transportasi, fasilitas umum dan lokasi wisata adalah Kota Balikpapan, Kota
Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Kabupaten/Kota
yang memiliki kontribusi dan peran paling besar dalam pengembangan pariwisata
Kalimantan Timur dilihat berdasarkan data share PDRBnya adalah Kota
Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Berau dan Kabupaten Penajam Paser
Utara.Kabupaten/Kota yang belum dan masih perlu dikembangkan arah
pengembangan pariwisatanya adalah Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat,
dan Kabupaten Mahakam Ulu.

68

BAB V
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN
INDAGKOP DAN PARIWISATA
5.1 Permasalahan Indagkop dan Pariwisata Kaltim
Beberapa permasalahan yang dapat diinventarisir dari hasil analisis terkait
pengembangan sektor indagkop antara lain :
Industri
1.

Daya dukung infrastruktur yang masih rendah (jalan, pelabuhan, bandara, Air
bersih, telekomunikasi dan listrik).

2.

Belum jelas status lahan dan sistem manajemen pengelola Kawasan Industri
di Kabupaten/Kota untuk pengembangan industri.

3.

Kualitas dan Kuantitas SDM yang masih terbatas pada jenis industri yang
dibutuhkan.

4.

Alat/mesin kemasan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

5.

Klaster industri belum mendapat dukungan yang optimal dari kementerian
terkait.

6.

Belum optimalnya ketersediaan dan transfer teknologi di bidang industri.

Perdagangan
1.

Kebutuhan pokok dan strategis sebagian besar masih dipasok dari luar
daerah.

2.

Pasar yang layak dan gudang bahan pokok belum dimiliki Kabupaten/Kota.

3.

Penataan PKL yang masih belum disentuh secara optimal.

4.

Kurang lancarnya informasi harga dari Kabupaten/Kota.

5.

Belum Optimal nya perlindungan konsumen.

6.

Belum maksimalnya networking pasar luar negeri.

7.

Minimalnya informasi /akses pasar luar negeri.

8.

Rendahnya daya saing produk ekspor yang terbaharui sebagai antisipasi
pemberlakuan UU Mineral dan Batubara (Minerba) No. 4 Tahun 2009 pada
tahun 2014.

9.

Kurangnya alat pengujian UTTP yang memenuhi standar.

10.

Belum maksimalnya pemanfaatan laboratorium pengujian.
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Koperasi dan UMKM
1.

Lemahnya kelembagaan koperasi.

2.

Sulitnya akses kredit perbankan.

3.

Kurangnya kemampuan anggota dan pengguna koperasi untuk menumbuhkan
kemampuan modal sendiri.

4.

Belum adanya pemetaan sentra produk unggulan dan belum adanya sentra
produk unggulan yang berkembang melalui lembaga koperasi.

5.

Kurangnya inovasi dalam bisnis koperasi dan lambannya pemanfaatan IT.

6.

Lemahnya kualitas SDM dan kurangnya profesionalisme di Koperasi.

7.

Diversifikasi usaha masih rendah termasuk rendahnya mutu dan kemasan
produk.

8.

Pengenalan masyarakat terhadap produk UMKM masih rendah.

9.

Kurang optimal kemitraan KUKM dengan pengusaha besar.

10.

Kurang optimalnya pengembangan Wira Usaha Baru.
Beberapa permasalahan yang dapat diinventarisir dari hasil analisis

terkait pengembangan sektor pariwisata antara lain :
1.

Ketersediaan infrastruktur jalan yang belum memadai menyebabkan sulitnya
aksesibilitas ke daerah destinasi wisata yang lokasinya terpencil atau
terdalam.

2.

Fasilitas akomodasi (perhotelan/penginapan) dan transportasi umum belum
tersedia secara optimal, baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

3.

Fasilitas umum dan penunjang seperti papan petunjuk, wc umum, area parkir
dan lain-lain masih terbatas.

4.

Belum adanya jalur evakuasi pada setiap daerah tujuan wisata akibat belum
adanya perencanaan sektor pariwisata yang lebih menyeluruh antar/lintas
sektor.

5.

Minimnya promosi melalui media cetak, media elektronik, website, aplikasi
mobile dan sosial media yang belum dikembangkan dan dijalankan secara
optimal.

6.

Masih rendahnya kualitas knowledge dan teknis SDM disekitar daerah tujuan
wisata dalam meningkatkan potensi wisata didaerahnya terutama dalam
mengemas menjadi produk unggulan sektor pariwisata.
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5.2 Tantangan Perkembangan Indagkop dan Pariwisata Kaltim
Berdasarkan permasalahan dan analisis kondisi perkembangan sektor
Indagkop yang telah digambarkan, beberapa tantangan yang berpotensi akan
dihadapi kedepan terutama dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi
menuju ke arah globalisasi ekonomi seperti adanya MEA antara lain :
1. Hilangnya pasar produk ekspor karena kalah bersaing dengan harga dan
kualitas produk luar negeri.
2. Semakin meningkatnya jumlah produk impor yang beredar di dalam Kalimantan
Timur yang akan mematikan produk lokal.
3. Masuknya tenaga kerja dari luar yang lebih berkualitas menyebabkan tenaga
kerja lokal kalah bersaing dan kehilangan pekerjaan.
Berdasarkan permasalahan dan analisis kondisi perkembangan sektor
pariwisata yang telah digambarkan, beberapa tantangan yang berpotensi akan
dihadapi kedepan antara lain :
1. Belum optimalnya upaya pelestarian dan pengemasan budaya lokal sebagai
produk unggulan pariwisata, beresiko pada tergerusnya budaya lokal tersebut
oleh budaya asing yang dibawa oleh tenaga kerja dan wisatawan asing yang
masuk ke Kalimantan Timur.
2. Daerah wisata pada kawasan rawan bencana gempa level sedang dan tinggi
berisiko menjadi permasalahan bila dalam pengembangannya tidak dilakukan
secara komprehensif (antar/lintas sektor).
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BAB VI
REKOMENDASI
6.1 Rekomendasi Pengembangan Sektor Indagkop
Rekomendasi yang dapat diberikan berkenaan dengan peningkatan kinerja
sektor Industri, Perdagangan dan Koperasi antara lain :
1.

Arahan kebijakan pengembangan produk unggulan dari suatu kawasan andalan
harus didasarkan pada spesialisasi atau terfokus pada produk tertentu; tidak
cukup berdasarkan sektor-sektor unggulan dengan produk unggulannya masingmasing.

2.

Kebijakan pengembangan kawasan dalam pemilihan produk unggulan yang
diprioritaskan harus dapat melibatkan keterkaitan antarkawasan lintas sektor
secara luas, yang juga ditentukan berdasarkan analisa yang akurat.

3.

Pengembangan kawasan berbasis sumber daya alam harus dikaitkan dengan
pemilihan fokus pengembangan dalam industri pendorong. Peningkatan daya
saing kawasan akan memberikan nilai tambah lebih, bila didasarkan pada
industri pendorong yang bersifat hasil olahan dari sumber daya alam prioritas.

4.

Sasaran pengembangan pasar perlu ditetapkan untuk tiap fokus produk di
kawasan andalan yang dikembangkan, untuk memberi tolok ukur penyusunan
strategi pengembangan produksi dan pengolahan produk.

5.

Kebijakan pengelolaan pengembangan kawasan andalan harus lebih fokus pada
arahan

yang

mendorong

keterkaitan

antarkawasan,

antarprogram, dan

antarsubsubsistem input-agroproduksi-agroindustri-output dan pemasaran-jasa
pelayanan.
6.

Forum yang menciptakan jaringan kerjasama dan hubungan antara pemerintah
dan dunia usaha perlu lebih sering dilakukan untuk menjembatani kepentingan
pemerintah dan kepentingan dunia usaha, khususnya untuk menetapkan
pemimpin pasar produk tertentu, dan menetapkan posisi kawasan andalan dari
produk tertentu di pasar tertentu .

7.

Suatu model pengelolaan dan pengembangan kawasan andalan harus
didasarkan atas tinjauan dan analisa yang mendalam terhadap: spesialisasi
produk, industri pendorong, ketersediaan faktor-faktor kunci pengembangan
kawasan, skenario keterkaitan yang jelas antar faktor kunci atau antar program,
dan antar sub-subsistem, serta didukung kebijakan pengembangan kawasan,
investasi, perdagangan, infratsruktur dan kelembagaan yang mendukung dan
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didukung faktor-faktor kunci dan kesalingterkaitannya dalam satu sistem.
8.

Optimalisasi pemanfaatan potensi perdagangan dalam negeri yang masih
sangat luas dan terbuka melalui potensi lokal yang dimiliki oleh Provinsi
Kalimantan Timur.

9.

Peran pemerintah masih besar dalam menyediakan insentif pada faktor-faktor
kunci seperti :
 Optimalisasi

Sumber

Daya

Manusia

khususnya

pada

tenaga

ahli,

pendampingan berkelanjutan, pelatihan kewirausahaan yang terfokus.
 Penyediaan area perdagangan khusus trade area/zone, penelitian pasar dan
informasi pasar yang difokuskan pada produk prioritas.
 Akses infrastruktur harus diarahkan pada keterkaitan antar kawasan,
perluasan alternative sumber modal dan pola kemudahan pelayanan investasi
kepada pelaku usaha.
 Peningkatan pengawasan peredaran barang/jasa, perlindungan konsumen,
dan pengendalian inflasi daerah.
 Kerjasama kemitraan antar institusi dan antar kawasan.
 Optimalisasi pelayanan satu pintu, komitmen Kepala Daerah untuk
mengembangkan kawasan berorientasi bisnis, serta kebijakan non fiskal dan
fiskal untuk meningkatkan iklim usaha.
 Pembenahan koperasi tidak aktif serta mengarahkan Pertumbuhan jumlah
koperasi dan wira usaha baru pada kalangan masyarakat/pemuda.
 Trend global yang mengarah pada green development membutuhkan
kebijakan dan strategi pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan
UMKM yang lebih ramah lingkungan.
 Pembangunan dan penyediaan prasarana gedung laboratorium kalibrasi,
workshop (instalasi Uji) dan peralatan standar
6.2 Rekomendasi Pengembangan Sektor Pariwisata
Rekomendasi yang dapat diberikan berkenaan dengan peningkatan kinerja
sektor Pariwisata antara lain :
1. Lebih memprioritaskan pada pengembangan wisata alam dan budaya (kearifan
lokal).
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2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar terutama jalan, bandara dan
pelabuhan guna memudahkan konektivitas/aksesibilitas wisatawan dengan
lokasi daerah tujuan wisata yang dituju.
3. Menyederhanakan perijinan pembangunan sarana dan prasarana penunjang
pariwisata seperti perhotelan, rumah makan dan lain-lain.
4. Meningkatkan jumlah fasilitas umum dilokasi daerah tujuan wisata seperti wc
umum, lahan parkir, papan petunjuk, peta lokasi wisata dan lain-lain.
5. Meningkatkan promosi daerah tujuan wisata melalui media cetak dan elektronik
seperti koran, website dan sosial media yang cenderung memiliki daya jangkau
penyebaran informasi lebih luas.
6. Melakukan pengemasan (packaging) paket wisata yang lebih inovatif, murah dan
menarik.
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BAPPEDA
Provinsi Kalimantan Timur

Alamat Kantor :
Jl. Kesuma Bangsa No. 02
Samar inda 75123, Telp : 0541 - 741044

