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ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
1.

KINERJA PEMBANGUNAN WILAYAH

Pembangunan wilayah bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah,
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta
memajukan kehidupan masyarakat. Pembangunan wilayah yang strategis dan berkualitas
menjadi harapan setiap daerah di Indonesia.

1.1.

PERKEMBANGAN INDIKATOR UTAMA

Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing wilayah juga mengupayakan
keseimbangan pembangunan antardaerah sesuai dengan potensinya masing-masing.
Perkembangan indikator utama dalam pembangunan wilayah meliputi pertumbuhan ekonomi,
pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan dapat menggambarkan capaian
kinerja pembangunan wilayah secara umum.

1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kalimantan Utara yang telah menjadi daerah otonomi baru sejak 25 Oktober
2012, memiliki potensi sumberdaya alam yang besar, diantaranya kehutanan, hasil laut,
sumberdaya mineral, pertanian, dan perkebunan. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan PDRB
Kalimantan Utara sebesar 8,16 persen. Hampir semua sektor ekonomi di Kalimantan Utara
tahun 2013 mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Selama
kurun waktu 2013 – 2014 PDRB di Provinsi Kalimantan Utara cenderung meningkat , dengan
nilai tertinggi di Kota Tarakan, yang berkontribusi sebesar 43,80 persen untuk perekonomian
Kalimantan utara (Gambar 1)
Gambar 1
PDRB ADHB Kabupaten/Kota Kalimantan Utara (Juta Rp) Tahun 2013-2014
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Gambar 2
PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rp)
250
200
150
100
50
0
Malinau

Bulungan
2012

Tana Tidung
2013

Nunukan

Tarakan

2014

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

Pendapatan perkapita netto penduduk Kalimantan Utara pada tahun 2013 sebesar 30
juta, mengalami peninglatan 0,96 persen dibandingkan tahun sebelunbya sebesar 28 juta.
Kabupaten Tana Tidung memiliki pendapatan perkapita paling tinggi diantara kabupaten dan
kota lain di Kalimantan Utara (Gambar 2)

1.1.2. Tingkat Pengangguran
Tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara berada di atas rata-rata tingkat
pengangguran nasional. Pada tahun 2014 tingkat pengangguran di Kalimantan Utara 6,47
persen, sedangkan pengangguran di tingkat nasional sebesar 5,7 persen (Gambar 3). Lemahnya
pengembangan aktivitas ekonomi yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja
merupakan salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran di Kalimantan Utara.
Gambar 3
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1.1.3. Tingkat Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin Kalimantan Utara 55 ribu jiwa pada tahun 2014. Besar
kecilnya jumlah penduduk miskindipengaruhi oleh ukuran garis kemiskinan, karena penduduk
miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah
garis kemiskinan. Menurut kabupaten/kota, jumlah penduduk miskin terbanyak pada tahun
2014 ada di Kota Tarakan sebanyak 16,7 ribu jiwa namun yang memiliki persentase penduduk
miskin terbanyak adalah Kabupaten Bulungan, sebesar 12,04 persen (Gambar 4)
Gambar 4
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1.2.

KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan
Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara
menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai
dengan tahun 2013, dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama, Kabupaten Malinau termasuk
kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas ratarata provinsi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kuadran ini dapat mendorong pengurangan
kemiskinan secara lebih cepat (pro-growth, pro-poor). Tantangan yang harus dihadapi oleh
pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap
meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.
Kedua, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan terletak di kuadran II termasuk
kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan
kemiskinan di atas rata-rata (low growth, pro-poor). Tantangan yang harus diatasi oleh
pemerintah daerah adalah menjaga efektvititas dan efisiensi kebijakan dan program
pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan
ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang
seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangand dan jasa.
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Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013

Sumber: BPS, 2013 (diolah)

Ketiga, Kota Tarakan yang terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan
ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (low growth, less pro-poor).
Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja
keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produkvititas
sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari
golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas
dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.
Keempat, Kabupaten Tana Tidung terletak di kuadran IV termasuk kategori daerah
dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas ratarata (low growth, pro-poor). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah
menjaga efektvititas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara
bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau
kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan
perikanan, serta perdagangan dan jasa.
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1.2.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara
berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2013.
Pertama, Kabupaten Tana Tidung terletak di kuadran I, merupakan daerah dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan
bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (pro-growth, pro-human
development). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah
adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai
tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang
pendidikan dan kesehatan.
Gambar 6
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013

Sumber: BPS, 2013 (diolah)

Kedua, Kabupaten Bulungan di kuadran II termasuk kategori daerah dengan
pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (low growth,
pro-human development). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program
pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang
harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan
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produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya
lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.
Ketiga, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan terletak di Kuadran III dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (low growth, less prohuman development). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi
pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus
bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan
meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.
Keempat, Kabupaten Malinau terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan
tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (high-growth, less-pro human
development). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara
pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan
kesehatan.

1.2.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara
menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 20082013.
Gambar 7
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013

Sumber: BPS, 2013 (diolah)
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Pertama, Kabupaten Tana Tidung termasuk darah dengan rata-rata pertumbuhan
ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan
bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-growth, projob). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum
pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang
menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.
Kedua, Kabupaten Nunukan. Bulungan, dan Kota Tarakan terletak di kuadran III dengan
rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi
(low growth, less pro-job). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras
untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga
kerja secara lebih besar.
Ketiga, Kabupaten Malinau terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi
di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth, less-pro job).
Hal ini menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak
dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan
daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan
yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang
menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya
adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap
tenaga kerja di sektor informal.

2.

ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH

Pembangunan wilayah berkelanjutan bersifat multidimensi sehingga diperlukan analisis
pembangunan yang komprehensif untuk mengatasi berbagai masalah publik. Analisis
pembangunan wilayah didasarkan pada dimensi pembangunan manusia, pembangunan sektor
unggulan, serta pemerataan pembangunan dan kewilayahan.

2.1. ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA
2.1.1. Pendidikan
Pendidikan merupakan sarana dalam menyiapkan sumberdaya manusia untuk
pembangunan. Penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil akan mampu menjembatani
kesenjangan budaya di masyarakat melalui budaya belajar di sekolah. Karena pembangunan
sektor pendidikan di Kalimantan Utara memiliki peran penting dan strategis. Program wajib
belajar9 tahun dan 12 tahun, GerakanNasional Orang Tua Asuh(GNOTA), dan berbagai program
pendukung lainnya adalah bagian dari upaya pemerintah mempercepat peningkatan kualitas
SDM. Peningkatan SDM lebih difokuskan pada pemberian kesempatan luas pada penduduk
untuk menikmati pendidikan terutama kelompok usia sekolah
Secara keseluruhan tingkat pendidikan di Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan.
Pada tahun 2014-2015 jumlah siswa SD mengalami peningkatan dari 67.173 murid menjadi
67.674 murid, sedangkan siswa SLTP meningkat dari 24.310 murid menjadi 25.449 murid
dengan jumlah murid terbanyak di Kabupaten Tana Tidung dam Kota Tarakan (Gambar 8).
Capaian pendidikan di Kalimantan Utara juga dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas
pendidikan, terutama gedung sekolah dan terpenuhinya jumlah tenaga pendidik (guru). Kondisi
penyediaan fasilitas pendidikan di Kaltim hingga tahun ajaran 2014/2015 menunjukkan
perkembangan yang cukup baik.
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Gambar 8
Banyaknya Murid Sekolah Tingkat Pendidikan Dasar Tahun 2014/2015
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Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

Pada indikator lain, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH)
besarnya masing masing 96,4 persen dan 8,52 tahun. RLS Kalimantan Utara berada di Atas
nasional pada tahun 2014 sebesar 94,14, begitu pula dengan AMH tahun 2014 berada di atas
nasional sebesar 8,14 tahun. Tingginya AMH dan RLS di Provinsi Kalimantan Utara antara lain
didukung kondisi pelayanan pendidikan yang memadai. Provinsi Kalimantan Utara perlu
mempertahankan konsisten dalam peyelenggaraan pendidikan supaya terus meningkatkan APS,
AMH, dan RLS sehingga penyelenggaraan layanan untuk pemerataan akses dan mutu
pendidikan dapat lebih baik.

2.1.2. Kesehatan
Faktor kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting untuk pembangunan
manusia. Penyediaan fasilitas kesehatan menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan
pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara. Pembangunan sektor Kesehatan
meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil
dengan baik, secara langsung atau tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan.
Peningkatan jumlah pelayanan kesehatan diperlukan untuk memenuhi kesehatan sekaligus
mengurangi biaya kesehatan di Kalimantan Utara. Jumlah dokter, tenega medis, paramedis, non
teknis medis terus meningkat, sementara jumlah dokter umum jumlahnya 237 orang pada
tahun 2012 meningkat menjadi 270 orang pada tahun 2013.
Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat adalah
dengan membangun atau memperbaiki fasilitas kesehatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan
Utara telah menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan dengan baik, yaitu
penyediaan rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, dan tenaga medis yang
mencukupi. Sasaran pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara antara lain
program peningkatan sarana prasaran alat RS rujukan regional di RSUD Tarakan. Pemanfaatan
akses terhadap fasilitas kesehatan bagi penduduk di Kalimantan Utara (termasuk Kalimantan
Timur) tertinggi adalah Puskesmas yaitu mencapai 42,64 persen. Sampai akhir tahun 2014,
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jumlah pelayanan kesehatan di Kalimantan Utara berupa puskesmas terbanyak berada di
Kabupaten Malinau sebanyak 13 unit puskesmas, sementara jumlah puskesmas terendah di
Kabupaten Tanah Tidung tersedia 4 unit puskesmas (Tabel 1).
Tabel 1
Jumlah Puskesmas dan Perawatan (Unit) Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Utara
No. Kabupaten/Kota
1
2
3
4
5

Puskesmas

Kab. Malinau
Kab. Bulungan
Kab. Nunukan
Kab. Tana Tidung
Kota Tarakan
Provinsi
Nasional

13
12
12
4
7
48
9.731

Puskesmas Puskesmas Non
Perawatan
Perawatan
6
7
6
6
11
1
3
1
6
1
32
16
3.378
6.336

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2014

Untuk masalah gizi buruk, di Kalimantan Utara masih terdapat kasus kurang gizi di
beberapa daerah. Gizi buruk disebabkan kurangnya pengetahuan dari orang tua mengenai
asupan gizi anak. Untuk menekan angka balita gizi buruk diperlukan kerjasama lintas sektor
diantaranya Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). Pemantauan kesehatan balita juga
dapat dideteksi lebih awal melalui layanan posyandu. Selain itu, peningkatan angka kecukupan
gizi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Program prioritas yang harus
dilakukan terkait dengan pembangunan kesehatan harus menyeluruh dari penurunan AKB,
peningkatan gizi masyarakat,jaminan kesehatan ibu hamil, serta pelatihan tenaga medis.

2.1.3. Perumahan
Arah kebijakan pada sasaran pembangunan perumahan adalah meningkatkan akses
masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, terjangkau serta
didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. Kebutuhan rumah
layak huni di Kalimantan Utara sangat besar, mengingat masih banyaknya penduduk yang
belum meiliki rumah yang layak ditempati, kepemilikan pemukiman yang belum tertata, serta
terdapat keterbatasan lahan yang disebabkan oleh kondisi fisik wilayah Kalimantan Utara.
Pemenuhan hunian yang layak dengan didukung oleh prasaran, sarana, dan utilitas yang
memadai perlu mendapatkan perhatian khusus. Kegiatan pembinaan dan bantuan teknis
pembiayaan perumahan bagi masyarakat dapat meningkatkan dan mendorong pemberdayaan
masyarakat serta membina peran swasta juga para pemangku kepentingan dalam
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Indikator perkembangan infrastruktur kesehatan di Kalimantan Utara menunjukkan
peningkatan hingga tahun 2014 (Tabel 2). Jumlah rumah tangga dengan lantai rumah bukan
tanah sudah hampir mencapai 100 persen, namun ketersediaan air minum dan sanitasi layak
masih di bawah rata-rata nasional. Ketersediaan fasilitas air ledeng untuk perumahan masih
menjadi kendala di beberapa daerah di Kalimantan Utara. Hal ini menyebabkan banyak rumah
tangga yang memilih air kemasan sebagai sumber air minumnya. Persentase rumah tangga yang
menggunakan air kemasan (bermerk/isi ulang) semakin meningkat dan yang menggunakan air
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sumur/mata air tak terlindung, air sungai, air hujan, dan lainnya sebagai air minum mengalami
penurunan.
Tabel 2
Indikator Perkembangan Infrastruktur Tahun 2014
Uraian
Rumah Tangga dengan lantai rumah bukan tanah
Rumah Tangga dengan sumber air bersih
Sanitasi layak

Jumlah Rumah Tangga
99,62 persen
67,79 persen
50,53 persen

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015

Permasalahan dalam penyelenggaraan air minum dan sanitasi adalah minimnya
keberlanjutan sarana dan prasarana yang telah terbangun, semakin terbatasnya sumber air
baku untuk air minum dan kurang optimalnya sinergi pembangunan air minum dan sanitasi.
Minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana disebabkan oleh belum optimalnya kesadaran
dan pemberdayaan masyarakat, keterlibatan aktif pemerintah daerah baik dari aspek regulasi
maupun pendanaan, serta penerapan manajemen aset. Penyediaan layanan sanitasi belum
tersinergikan dengan penyediaan layanan air minum sebagai upaya pengamanan air minum
untuk pemenuhan aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan). Belum
optimalnya pembangunan prasarana dasar pada permukiman yang dibangun menjadi salah
satu faktor pendorong pertumbuhan kawasan kumuh di perkotaan.

2.1.4. Mental/Karakter
Untuk mencapai Indonesia yang maju, makmur dan mandiri diperlukan sumberdaya
manusia yang unggul dan memiliki pendidikan yang baik, keahlian dan keterampikan, pekerja
keras, memiliki etos kemajuan, bersikap optimis, serta memiliki nilai luhur budaya bangsa.
Nilai-nilai luhur yang penting ditanamkan untuk mencapai kemandirian tersebut antara lain
gotong royong, toleransi, solidaritas, saling menghargai dan menghormati. Negara Indonesia
merupakan negara majemuk dengan latar belakang budaya dan adat istiadat yang beragam.
Pembangunan mental dan budaya masyarakat penting dilakukan untuk mendukung
pembangunan fisik dan mengatasi permasalahan sosial.
Pembangunan karakter melalui pendidikan dalam masyarakat merupakan upaya
meningkatkan sikap mental untuk meningkatkan nilai etis diterapkan dalam kehidupan seharihari. Karakter mengacu pada kebiasaan berpikir, bersikap, berbuat dan memotivasi kehidupan
seseorang. Karakter erat kaitannya pola tingkah laku dan kecenderungan untuk berbuat baik.
Dalam hal ini perlu adanya usaha mengadakan pendidikan baik formal maupun informal di
lingkungan tempat tinggal untuk menggerakkan perubahan yang terjadi. Pembangunan wilayah
Kalimantan Utara menuntut perubahan sikap mental manusia yang selain merupakan sarana
untuk mencapai tujuan pembangunan juga merupakan salah satu tujuan utama pembangunan
itu sendiri. Semua elemen masyarakat berperan serta dalam membangun karakter bangsa, di
antaranya melalui media massa, pada akademisi, tokoh adat, dan melalui peran organisasi
kepemudaan. Proses penanaman karakter yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah
meliputi pengembangan bentuk pembelajaran substantif yang materinya terkait langsung
dengan nilai, serta melalui pendidikan keagamaan. Peran lembaga adat juga dapat memberikan
pemahaman tentang kearifan lokal yang memiliki nilai positif untuk pembangunan.
Pendidikan karakter di Kalimantan Utara dapat dikembangkan melalui budaya lokal
berbasis masyarakat adat dan agama. Pendidikan agama dalam masyarakat dan lingkungan
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sekolah juga menjadi dasar pada terbentuknya karakter masyarakat. Keberadaan tempat ibadah
untuk pendidikan karakter masyarakat menjadi penting untuk dikembangkan (Tabel 3)
Pembentukan karakter bisa dilakukan melalui pemuka agama dan penyuluh agama di
Kalimantan Utara.
Tabel 3
Data Pemeluk Agama, Tempat Ibadah, Penyuluh PNS Provinsi Kalimantan Utara
Uraian
Islam
Katolik
Protestan
Pemeluk agama
385.356
145.248
33.125
Jumlah tempat peribadatan
455
55
605
Jumlah Penyuluh agama
466
37
2.742
Sumber: Kementerian Agama Kanwil Kalimantan Utara, 2015

Hindu
2.914
2
21

Budha
5
10
16

Pengembangan mental dan karakter bangsa membutuhkan peran serta masyarakat baik
melalui pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, serta organisasi kemasyarakatan. Untuk
menjamin kesejahteraan sosial keterlibatan pemuda dipelukan untuk mendorong proses
pembelajaran serta membangun komitmen bersama dalam pembangunan. Pengembangan
karakter pemuda dapat dilakukan melalui lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan
karena keterlibatan pemuda dalam hal ini sangat tinggi. Organisasi kepemudaan di Kalimantan
Utara masih bergabung dengan Kalimantan Timur, yaitu terdapat 16 organisasi terdaftar pada
Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2014 (Gambar 9).
Gambar 9
Bidang Organisasi di Provinsi Kalimantan Timur dan Utara
kekeluargaan
6%

kegamaan
44%

kesiswaan
31%

kebangsaan
19%
Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2014 (diolah)

Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan organisasi kepemudaan adalah
adanya sifat dan karakter dari generasi muda yang tidak relevan dengan norma kehidupan
masyarakat. Melalui peran organisasi-organisasi ini pengembangan karakter yang positif dapat
dilakukan untuk menghindari masalah negatif dalam internal maupun eksternal organisasi.
Pemuda memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun daerahnya untuk kepentingan
masyarakat. Pendidikan karakter bersifat menanamkan kebiasaan dan hal yang baik. Melalui
media sekolah, tempat ibadah, serta organisasi masyarakat kebiasaan langsung dipraktekkan.
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2.2. ANALISIS PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
2.2.1. Pengembangan Sektor Pangan
Terwujudnya kedaulatan pangan merupakan salah satu cerminan kemandirian ekonomi
nasional. Ketahanan pangan merupakan salah satu faktor penentu stabilitas ekonomi sehingga
upaya pemenuhan kecukupan pangan menjadi kerangka pembangunan yang mampu
mendorong pembangunan sektor lainnya. Ketahanan pangan dibangun atas tiga pilar utama,
yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Kemandirian pangan akan
mampu menjamin masyarakat memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, mutu yang layak,
aman dan tanpa ketergantungan dari pihak luar.
Sumber pangan lokal di Provinsi Kalimantan Utara antara lain tanaman pangan dan
holtikultura, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Produksi padi di Provinsi Kalimantan
Utara tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan mencapai 119.180 ton
(Gambar 10). Peningkatan produksi terbesar terdapat di Kabupaten Bulungan.
Gambar 10
Produksi (Ton) dan Produktivitas (Ku/Ha) Tanaman Padi Provinsi Kalimantan Utara
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Sumber: BPS, 2014

Produksi jagung di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015 mencapai 1.205 ton,
turun 30 ton dari tahun 2014 sebesar 1.235 ton (Gambar 11). Penurunan produksi
diperkirakan terjadi karena penurunan luas panen, sedangkan produkstivitasnya meningkat
terutama di Kabupaten Bulungan.

~12~

Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 2015

Provinsi Kalimantan Utara 2015
Gambar 11
Produksi (Ton) dan Produktivitas (Ku/Ha) Tanaman Jagung Provinsi Kalimantan Utara
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Tercapainya kondisi ketahanan dan kemandirian pangan di Provinsi Kalimantan Utara
juga dipengaruhi adanya inovasi dan adopsi teknologi dalam pengembangan usaha tani
tanaman pangan, usaha tani hortikultura, usaha peternakan, dan usaha perkebunan yang
mampu memberikan dampak bagi peningkatan produksi dan produktivitas petani dan
peternak. Pemerintah daerah mendorong peningkatan jumlah lahan pertanian dengan
memfungsikan kembali lahan sawah untuk ditanam padi, jagung, dan kedelai sesuai dengan
musimnya. Ketersediaan lahan di Kalimantan Utara cukup luas untuk dimanfaatkan dalam
meningkatkan produksi tanaman pertanian dan kebutuhan pangan lainnya. Untuk perluasan
areal tanaman pangan sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirina pangan di Kalimantan
Utara, luas lahan potensial untuk pengembangan tanaman pangan masih tersedia dalam luasan
yang cukup besar. Upaya perluasan areal sawah sangat penting untuk mendukung ketahanan
pangan karena kebutuhan produksi tanaman pangan khususnya padi terus meningkat
sedangkan alih fungsi lahan cukup luas setiap tahunnya. Untuk mendukung ketahanan pangan
di Kalimantan Utara diperlukan pembukaan lahan pertanian dalam memenuhi target produksi
tanaman pangan di tahun 2019 (Tabel 4).
Tabel 4
Sasaran Kedaulatan Pangan Provinsi Kalimantan Utara
Desa
Mandiri
Benih

Cetak Sawah
(Ha)
20

17.500

Target Produksi 2019 (ribu ton)
Padi

Jagung

162.526

1.166

Kedelai
-

Daging Sapi
dan kerbau
-

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2015

Dalam pemanfaatan dan pengolahan lahan sawah petani perlu mendapatkan pembinaan
dan didampingi secara intensif baik dalam pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen,
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dan pasca panen oleh penyuluh pertanian dengan menerapkan inovasi teknologi spesifik lokasi.
Dinas pertanian perlu memantau penyaluran benih dan pupuk agar lahan sawah bisa
diusahakan secara berkelanjutan sehingga meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman
pangan. Petani juga perlu mendapatkan fasilitas berupa kemudahan dalam mengakses sarana
produksi, sumber permodalan, pengolahan hasil serta pemasaran untuk meningkatkan
pendapatan dan kesejahterannya.
Salah satu upaya dalam mendorong produksi dan produktivitas pangan adalah
tersedianya infrastruktur pertanian yang memadai. Pembangunan infrastruktur yang saat ini
diperlukan antara lain berupa perbaikan dan pembangunan infrastruktur pengairan, seperti
waduk dan saluran irigasi, serta pembangunan jalan yang menghubungkan sentra produksi
kepada konsumen akhir. Untuk mewujudkan ketersediaan infrastruktur tersebut, dukungan
dan koordinasi antara instansi yang membidangi pembangunan fisik serta pemerintah daerah
melalui dukungan kebijakan yang mempermudah implementasi pembangunan tersebut, mutlak
diperlukan. Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi dan produktivitas
pertanian juga memerlukan dukungan penyediaan teknologi dan sarana produksi, serta sumber
daya manusia yang baik.

2.2.2. Pengembangan Sektor Energi
Sumber daya energi Kalimantan Utara yang melimpah berupa minyak bumi, batu bara,
gas bumi, panas bumi, tenaga air, dan tenaga matahari umumnya belum dapat dimanfaatkan
secara optimal karena pemanfaatan sumber energi tersebut memerlukan program konservasi,
diversifikasi, dan intensifikasi energi. Sebagian besar kebutuhan energi di Kalimantan Utara
baik untuk sektor ekonomi maupun sebagai pembangkit tenaga listrik masih mengandalkan
potensi migas yang sebagian besar dimanfaatkan untuk memenuhi komoditas ekspor.
Ketersediaan energi yang berkesinambungan, handal, terjangkau dan ramah lingkungan
merupakan hal yang fundamental dalam membangun industri energi yang bisa mendukung
perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Berdasarkan hal tersebut beberapa negara
termasuk Indonesia telah mulai memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) sebagai pengganti
energi fosil yang cadangannya mulai menipis. Tidak seperti negara-negara maju, pengembangan
EBT di Indonesia hingga saat ini masih belum dominan karena masih didominasi penggunaan
bahan bakar fosil.
Energi listrik merupakan salah satu infrastruktur utama yang menyangkut
keberlangsungan hidup masyarakat, maka penyediaan energi listrik harus dapat menjamin
ketersediaannya dalam jumlah yang cukup. Semakin meningkatnya tingkat ekonomi pada suatu
daerah maka konsumsi energi listrik juga akan semakin meningkat. Kurangnya pasokan listrik
di Kalimantan Utara menyebabkan pemadaman bergilir sewaktu-waktu. Pertumbuhan
penduduk yang terus meningkat harus diimbangin dengan ketersediaan tenaga listrik karena
meningkatnya permintaan tenaga listrik. Rasio elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Utara tahun
2014 masih di bawah 100 persen (76,07), lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 81,70
persen (Gambar 12). Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah rumah tangga yang
berlistrik dan jumlah keseluruhan rumah tangga (RUPTL PLN 2015-2024). Rasio elektrifikasi
ini menggambarkan tingkat ketersediaan energi listrik untuk masyarakat. Wilayah Pulau
Kalimantan Utara secara keseluruhan memiliki rasio elektrifikasi yang rendah karena luas
wilayahnya dan jarak antar rumah tangga cukup jauh.
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Gambar 12
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Pengembangan kelistrikan di Kalimantan Utara terus ditingkatkan karena wilayah ini
masih mengalami defisit listrik dan hal ini masih terdapat dibeberapa daerah di Kalimantan
Utara penggunan listrik PLN dengan sistem ppemadaan bergilir. Pembangunan Pembangkit
listrik Tenaga Mikrohidro Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu upaya
mengembangkan energi baru terbarukan. Potensi pengembangan PLTMH di Provinsi
Kalimantan Utara terletak di Sungai Sembakung Kabupaten Nunukan yang memiliki potensi 500
kW, sungai-sungai yang terletak di Kabupaten Malinau memiliki potensi sebesar 1028.5 kW, dan
sungai-sungai yang berada di Kabupaten Bulungan memiliki potensi sebesar 1091.6 kW.
PLTMH banyak dimanfaatkan untuk menyediakan energi listrik di wilayah terpencil
namun harga pokok produksi listrik yang dibangkitkan PLTMH sangat kompetitif dibandingkan
teknologi pembangkit lainnya. Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan listrik dengan
pemenuhan yang terfokus pada wilayah yang terisolir dan belum menggunakan listrik.
Pelayanan sistem jaringan kelistrikan merupakan salah satu program yang bertujuan untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat Kalimantan Utara. Rencana penyediaan kebutuhan listrik
selain untuk meningkatkan ketersediaan listrik, juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat sehingga dapat membantu kegiatan sosial dan pertumbuhan ekonomi
Provinsi Kalimantan Utara.

2.2.3. Pengembangan Sektor Kemaritiman dan Kelautan
Sumber daya kemaritiman di Kalimantan Utara cukup besar sesuai dengan luas wilayah
darat dan laut. Bahkan berbagai potensi terkandung didalamnya mampu memberikan
kontribusi tinggi bagi pembangunan dan pengembangan kemaritiman nasional. Potensi-potensi
sumber daya kemaritiman meliputi potensi bidang perdagangan antar wilayah. Potensi
kandungan mineral berupa minyak gas dan mineral lainnya yang terdapat di perut bumi serta
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potensi perikanan dan kelautan. Termasuk potensi di bidang sosial ekonomi dan budaya,
potensi pertahanan keamanan dan politik, potensi pengembangan sumber daya manusia (SDM)
di bidang kelautan serta potensi-potensi lain yang belum teridentifikasi dengan baik
Kalimantan Utara yang masuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dinilai
mempunyai potensi besar untuk bersaing di dunia internasional. Seluruh kota dan kabupaten
di Kalimantan Utara memiliki pelauhan, namun kapasitasnya belum besar. Potensi yang
ditawarkan kepada para investor di Kalimantan Utara adalah rencana pembangunan Kawasan
Industri dan Perdagangan Internasional (KIPI) di daerah Tanah Kuning, Bulungan. Kawasan ini
dinilai sangat strategis karena berlokasi di jalur pelayaran nasional dan internasional ALKI II,
yang merupakan pintu gerbang menunju wilayah Asia Pasifik dan Eropa.
Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya besar pada wilayah pesisir dan laut. Hal
ini didukung dengan wilayah teritorial perairan yang luas, sekaligus memiliki potensi berbagai
jenis biota laut yang bernilai ekonomi tinggi. Sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu
sektor unggulan di Provinsi Kalimantan Utara, yang terdiri atas perikanan tangkap dan
budidaya. Sebagian besar produksi perikanan di Provinsi merupakan perikanan budidaya laut.
Hasil perikanan budidaya di Kalimantan Utara selain budidaya laut meliputi budidaya tambak,
kolam, karamba, jaring apung dan sawah (mina padi) dengan hasil produksi yang kecil
Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sektor perikanan di Kalimantan Utara
antara lain belum terpadunya usaha penangkapan ikan, tambak ikan, serta budidaya perikanan
lainnya, dan penggunaan teknologi penangkapan dan pengolahan hasil ikan yang belum
memadai. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan perekonomian berbasis
kelautan ini antara lain pemberian kredit mikro kepada nelayan, peningkatan kualitas produk
perikanan di pasar lokal dan untuk ekspor, dan pengembangan industri yang berasal dari
produk olahan ikan. Pengembangan sektor kelautan ini harus dilakukan secara konsisten dan
berkelanjutan agar memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.2.4. Pengembangan Sektor Pariwisata dan Industri
Sektor pariwisata dan industri merupakan salah satu komponen dalam pembangunan
ekonomi. Pembangunan pariwisata dan industri harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga
memberikan manfaat langsung untuk kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan dalam
pengembangan sektor pariwisata meliputi: pemasaran pariwisata nasional dengan
mendatangkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara; pembangunan destinasi
pariwisata dengan meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di
dalam dan luar negeri; pembangunan industri pariwisata dengan meningkatkan partisipasi
usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing
produk dan jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus
pemasaran; dan pembangunan kelembagaan pariwisata dengan membangun sumberdaya
manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional. Arah kebijakan dalam
pengembangan sektor industri meliputi pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau
Jawa, penumbuhan populasi industri, serta peningkatan daya saing dan produktivitas.
Sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan
lapangan kerja dan menjadi multiplier effect untuk pengembangan sektor perekonomian yang
lain. Objek wisata yang dimiliki Kalimantan Utara belum ditata dengan baik menjadi daya tarik
wisata unggulan, padahal potensinya cukup besar. Beberapa potensi pariwisata di Kalimantan
Utara meliputi:
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a. Kabupaten Nunukan : wisata alam Pantai Batu Lemampu, Puncak Bukit Batu Sicien, Air
Terjun Ruab Sebiling, dan Air Terjun Binusan serta wisata budaya musik dan tari bambu
tradisional.
b. Kabupaten Malinau: Air Terjun Taras, Air Terjun Marthin Billa, Batu Ujang-ujang, arus liar
Sungai Tugu dan Sungai Bahaowulu, air panas Semolon, dan wisata eko di Taman
Nasional Kayan Mentarang serta wisata budaya di Desa Long Ampung, Long Nawang, dan
Desa Samburudut. Produk khas Malinau antara lain tas rajutan, keripik buah, dan madu
asli Malinau.
c. Kabupaten Tana Tidung: Gunung Rian di Desa Safari Rian Kecamatan Sasayap yang
berhutan lindung luas dengan Air Terjun Rian-nya, Batu Mapan yang dinilai keramat di
Km 6 Tidung Pale, sumber air panas di Mantalapan, Air Terjun Bikis, dan menyusuri
Sungai Sesayap dengan perahu menikmati hutan lindung di sepanjang Sesayap serta
wisata budaya melihat adat istiadat dan kebudayaan Suku Tidung.
d. Kota Tarakan : Pantai Amal di Kampung empat, 11 Km dari pusat kota, Wana Wisata
Persemaian di daerah Juata, bunker dan gudang museum peninggalan Belanda, Tugu
Australia, Tugu Perabuan di Jalan Markoni, dan Meriam Perang bekas peninggalan
Belanda di Jalan Sumatra, depan Wisma Patra.
e. Kabupaten Bulungan: potensi arung jeram di Sungai Giram dan Sungai Kayan, Air Terjun
Long Pin, Sumber Air Panas Sajau, Gunung Putih, Air Terjun Idaman KM 18, Pulau
Burung, Pantai Tanah Kuning, Pantai Nibung, Pantai Nibung yang berpasir putih, dan
Pantai Bahari Karang Tigau di Desa Tanah Kuning yang juga berpasir serta oleh-oleh khas
Tidung Pale yaitu madu asli dan udang sungai.
Untuk sektor industri, salah satu tantangan yang dihadapi industri nasional saat ini
adalah daya saing yang rendah di pasar internasional. Faktor yang menyebabkan rendahnya
daya saing tersebut antara lain adanya peningkatan biaya energi, tingginya biaya ekonomi, serta
belum memadainya layanan birokrasi. Tantangan lain yang dihadapi adalah masih lemahnya
keterkaitan antar industri (industri hulu dan hilir maupun antara industri besar dengan industri
kecil dan menengah), adanya keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan komponen di
dalam negeri, keterbatasan industri berteknologi tinggi, kesenjangan kemampuan ekonomi
antardaerah, serta ketergantungan ekspor pada beberapa komoditas tertentu.
Potensi sumberdaya alam Kalimantan Utara yang besar dalam perekonomian harus
berimbas pada kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha mandiri, seperti
keberadaan industri rakyat. Sektor industri usaha mikro, kecil, dan menengah perannya tidak
begitu besar dalam pembentukan ekonomi Kalimantan Utara, namun berperan dalam
menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan di Provinsi Kalimantan Utara . Jumlah
industri mikro kecil dan menengah di Kalimantan Utara sebanyak 7.279 dengan jumlah
terbanyak di Kabupaten Bulungan (Gambar 13 ).
Permasalahan yang dihadapi daerah saat ini adalah belum diterapkannya perencanaan
perekonomian daerah yang menjadi komitmen bersama di tingkat provinsi maupun kabupaten/
kota. Upaya meningkatkan kontribusi sektor industri dalam pembentukan PDRB Kalimantan
Utara dapat dilakukan apabila ada jaminan pasokan bahan baku dengan berbagai jenisnya,
jumlah produksi dan harga stabil untuk sektor primer yang akan diolah. Dalam hal ini
diperlukan mobilisasi pada pelaku usaha sektor primer (petani, nelayan, peternak) agar
menjamin kelangsungan produksi di sektor industri.

Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 2015

~17~

2015 Provinsi Kalimantan Utara
Gambar 13
Banyaknya UMKM Kalimantan Utara
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Sumber: Dinas Perindustran, Perdagangan dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara, 2015 (diolah)

2.3. ANALISIS PEMERATAAN DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
2.3.1. Pusat Pertumbuhan Wilayah
Pusat pertumbuhan wilayah banyak ditentukan berdasarkan potensi yang dimilikinya.
Peningkatan infrastruktur dan ketersediaan sarana mampu mendukung percepatan
pembangunan. Ketersediaan infrastruktur yang lengkap di suatu wilayah juga bisa digunakan
sebagai dasar dalam penetapan pusat pertumbuhan, karena hierarki suatu kota yang besar
akan mempercepat wilayah lain untuk berkembang. Hierarki kota dapat menentukan jenjang
pelayanan terkait dengan pusat pelayanan di kota.
Kebijakan pengembangan kawasan strategis bidang ekonomi di Kalimantan Utara
difokuskan untuk pusat produksi dan pengolahan hasil perkebunan, tambang, dan lumbung
energi nasional yang berdaya saing. Pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan strategis erat
kaitanya dengan memberdayakan masyarakat berbasis potensi ekonomi wilayah, sehingga
dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan. Strategi yang dilakukan
adalah:
a. Menyiapkan kawasan pengembangan komoditas mineral, pertanian pangan, kelapa
sawit, karet, dan rotan;
b. Mengembangkan klaster-klaster industri pengolahan mineral dan kelapa sawit
berorientasi ekspor;
c. Meningkatkan produktivitas hasil olahan mineral dan kelapa sawit di dalam dan
sekitar pusat industri; serta
d. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan pengelolaan komoditas unggulan
kelapa sawit, karet, dan rotan.

2.3.2. Kesenjangan intra wilayah
Gambaran secara umum tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di
Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012-2013 mengacu pada kesenjangan ekonomi di
provinsi induk Kalimantan Timur. Penyebab kesenjangan ekonomi di Kalimantan Utara sebagai
wilayah perbatasan adalah kesenjangan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada
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kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Kabupaten Bulungan sebagai daerah ibukota
Provinsi Kalimantan Utara (Tanjung Selor) memiliki infrastruktur yang belum memadai sebagai
ibukota provinsi. Perbedaan tinggi rendahnya PDRB per kapita di kabupaten dan kota di
Kalimantan Utara menyebabkan ketidakmerataan yang berlanjut pada kesenjangan (Tabel 5).
Kesenjangan juga terjadi akibat ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap negara lain
karena sulitnya memasarkan produk pertanian, perikanan, dan perkebunan seperti kelapa
sawit dan kakao
Tabel 5
Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008-2013 (000/jiwa)
Kab/ Kota
Malinau
Bulongan
Nunukan
Tana Tidung
Kota Tarakan

2008
23.189
21.446
20.343
29.782

2009
26.183
21.719
24.802
23.037
31.098

2010
32.056
22.543
27.080
23.000
35.488

2011
39.778
23.275
31.321
23.989
41.057

2012
39.620
25.133
34.748
25.635
46.915

2013
45.747
26.268
35.819
26.939
51.562

Sumber: BPS, 2013

3.

ISU STRATEGIS WILAYAH

Isu strategis merupakan permasalahan pembangunan yang memiliki kriteria yaitu: (i)
berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar
permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada
pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki. Berdasarkan
gambaran kinerja pembangunan wilayah, analisis pembangunan, serta identifikasi
permasalahan yang telah dilakukan, maka isu-isu strategis Provinsi Kalimantan Utara adalah
sebagai berikut:
1.

Tingginya Ketergantungan pada Sektor Primer (Pertambangan)
Sektor pertambangan dan penggalian memegang peran terbesar dalam perekonomian
Provinsi Kalimantan Utara dengan dengan kontribusi sebesar 32 persen (Gambar 14). Sektor
pertanian selain berkontribusi tinggi pada perekonomian juga berpotensi untuk dikembangkan
dengan melimpahnya sumberdaya alam yang menjadi unggulan daerah, di antaranya potensi
hutan tropis di Kabupaten Malinau dan Nunukan; potensi hasil laut dan tambak berupa ikan,
udang, dan budidaya rumput laut; potensi pertanian berupa padi, jagung, dan kedalai; serta
tanaman perkebunan meliputi kelapa sawit, kakao, dan kopi. Di Kabupaten Bulungan terdapat
kawasan pertanian terpadu (Delta Kayan Food Estate) dengan luas lahan 50 ribu hektar.
Pengembangan sektor industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Utara dalam
mengolah produk pertanian penting dilakukan karena sektor pertanian primer memiliki
elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan dibandingkan permintaan produk
manufaktur yang lebih elastis terhadap peningkatan pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan
relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, dan ketika situasi
ekonomi telah membaik serta pendapatan masyarakat telah meningkat, permintaan terhadap
komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Selain itu, sektor industri
pengolahan sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah dan mendorong perkembangan
sektor-sektor lain (multiplier effect), serta menciptakan lapangan kerja.
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Gambar 14
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014
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2.

Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi
Kalimantan Utara adalah ekspor dan impor (mengikuti Provinsi Kalimantan Timur), terkait
dengan keberadaan sumber daya alam minyak dan gas bumi di provinsi ini. Peranan ekspor
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sangat tinggi dan dominan. Nilai ekspor dan
impor yang tinggi mengindikasikan aktivitas investasi lebih banyak berasal dari luar daerah,
sedangkan investasi domestik relatif belum berkembang. Tabel 6 menunjukkan besarnya nilai
ekspor dan impor Provinsi Kalimantan Utara tahun 2012. Ke depan perlu didorong peningkatan
investasi untuk menjamin pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Pertumbuhan tinggi
memerlukan penambahan stok kapital untuk menunjang produksi di sektor riil.
Tabel 6
Nilai Ekspor dan Impor Tahun 2012
Pelabuhan
Lintas Tarakan
Nunukan
Tanjung Selor
Total

Nilai Ekspor Nilai Impor
(Ribu USD)
392.078
68.381
101.195
2.621
318.335
137
811.608
71.139

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2015

Pertumbuhan ekonomi yang terlalu bertumpu pada ekspor sangat rentan terhadap
gejolak ekonomi dunia. Kontraksi sektor-sektor yang berorientasi ekspor berpotensi diikuti
pengurangan tenaga kerja yang dapat berakibat pada meningkatnya pengangguran di daerah.
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Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong terciptanya keseimbangan sumber-sumber
pertumbuhan khususnya dengan meningkatkan peran investasi (pembentukan modal tetap
bruto) dalam perekonomian daerah.
Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu
ditingkatkan adalah iklim usaha di daerah. Iklim usaha yang kondusif bagi investasi terbentuk
dari kualitas regulasi yang konsisten, perpajakan yang transparan dan tidak tumpang tindih,
pelayanan perijinan yang efisien, dan kelembagaan penyelesaian konflik yang efektif. Langkah
penting dalam perbaikan pelayanan perijinan adalah pelaksanaan dan penerapan Sistem
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara sungguh-sungguh dan konsisten. Dalam hal ini,
semua kabupaten/kota di Kalimantan Utara secara formal masih menginduk pada Provinsi
Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan PTSP. Ukuran keberhasilan pelaksanaan PTSP
tersebut adalah peningkatan efisiensi perijinan yang harus tercermin dari menurunnya biaya
dan waktu yang diperlukan oleh para pelaku usaha.

3.

Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Optimalisasi posisi Kalimantan Utara yang dapat mendukung pengembangan wilayah
Kalimantan membutuhkan dukungan prasarana perhubungan yang baik khususnya dalam
mempelancar lalu lintas penduduk dan distribusi barang. Provinsi Kalimantan Utara dilayani
oleh jaringan jalan sepanjang 4849,86 km yang terdiri atas jalan negara sepanjang 847,08 km,
jalan provinsi sepanjang 450,60 km, dan jalan kabupaten sepanjang 3.552,18 km (Tabel 7). Data
kerapatan jalan yang menyatakan panjang jalan tiap km2 di Kalimantan Utara masih menjadi
satu dengan Kalimantan Timur sebagai provinsi induk, dengan kondisi masih berada di bawah
kerapatan jalan nasional.
Tabel 7
Panjang Jalan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014
Kabupaten/Kota
Malinau
Bulungan
Nunukan
Tana Tidung
Kota Tarakan
Kalimantan Utara

Panjang Jalan (km)
Negara Provinsi
Kabupaten
255
247,10
1138,39
266,88
134
1003,68
248,09
323,57
69,5
934,92
228,03
227,10
847,08
450,60
3.552,18

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Kimpraswil Kalimantan Utara, 2015

Dari segi kualitas, jalan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 dengan kondisi baik
adalah 60 persen. Permasalahan yang sering mengemuka yaitu kerusakan jalan. Hal ini tentu
menjadi penghambat peningkatan produktivitas sektor pertanian dan menimbulkan ekonomi
biaya tinggi bagi pengembangan industri lokal. Kondisi jalan yang buruk akan meningkatkan
waktu tempuh perjalanan dan membengkakkan biaya distribusi barang antar daerah, yang pada
gilirannya menghambat perekonomian daerah. Pemerintah haru melakukan upaya peningkatan
kualitas jaringan jalan di Provinsi Kalimantan Utara.
Infrastruktur lain yang mendorong produktivitas daerah adalah jaringan listrik. Data
konsumsi listrik perkapita di Kalimantan Utara masih tergabung dengan Provinsi Kalimantan
Timur yaitu berada di bawah rata-rata nasional sebesar 745,60 kWh. Tabel 8 menunjukkan
gambaran secara umum penggunaan energi listrik di Kalimantan Utara tahun 2014. Sumber
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energi listrik yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kalangan
usaha/industri di Kalimantan Utara sampai saat ini masih mengalami defisit listrik PLN.
Tabel 8
Tenaga Listrik Diproduksi, terpasang, Terjual (MWh) Tahun 2014
Kabupaten/Kota
Malinau
Bulungan
Nunukan
Tana Tidung
Tarakan
Kalimantan Utara

Produksi
35.287,16
639.681,22
5.457,26
55.500,47
216.627,95
952.554,06

Terpasang
13,86
215,41
3,16
30,86
216.627,95
216.891,24

Terjual
28.537,34
615.294,97
8.331,28
47.531,03
199.368,88
216.891,24

Sumber: PT PLN (Persero) Wil. Kalimantan Timur dan PT PLN Kota Tarakan dalam Kalimantan
Utara dalam Angka, 2015

4.

Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif
angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci
pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Utara yang
ditunjukkan melalui nilai IPM relatif baik namun harus ditingkatkan karena berada di bawah
IPM nasional (Gambar 15). Nilai IPM ini sudah menerapkan metode baru yang lebih
merepresentasikan kondisi saat ini. Nilai Ipm di Kalimantan Utara ini termasuk kategori IPM
sedang (60 – 70). Pengukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya ditandai oleh tingginya
pertumbuhan ekonomi tetapi juga mencakup kualitas manusianya. Konsep pengukuran
keberhasilan pembangunan harus berorientasi pada manusia dan masyarakat, yaitu bagaimana
pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan
kualitas manusia.
Gambar 15
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2010 dan 2014
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5.

Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat
Salah satu sumber pendanaan investasi dan usaha ekonomi masyarakat adalah
tabungan masyarakat. Melalui fungsi intermediasi perbankan, tabungan masyarakat akan
berkembang apabila dikonversi menjadi investasi di sektor-sektor produktif. Imbal hasil dari
investasi ini sebagian akan dikonsumsi dan sebagian akan ditabung oleh masyarakat. Demikian
seterusnya sehingga terjadi perputaran dan pertumbuhan ekonomi. Rasio pinjaman terhadap
simpanan di Kalimantan Utara nilainya lebih besar dari satu, menunjukkan rendahnya tabungan
yang dihimpun bank dibandingkan pinjaman yang disalurkan. Hal ini menunjukkan juga
terbatasnya dana perbankan di daerah yang bisa dikoneversi menjadi investasi bagi kegiatan
yang produktif. Rasio tersebut berada di atas rata-rata nasional sebesar 0,92 (Tabel 9).
Tabel 9
Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2014

Wilayah
Kalimantan Utara
Nasional

Posisi Pinjaman di
Bank Umum dan
BPR (Milyar Rp)
4.392

Posisi Simpanan di
bank Umum dan
BPR (Milyar Rp)
3.899

3.707.916,34

4.013.816,57

Rasio Pinjaman
terhadap
Simpanan
1,12

Rasio PMTB
terhadap
Simpanan
-

0,92

0,85

Sumber: Bank Indonesia, 2014

4.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penanganan isu-isu di atas diperkirakan dapat meningkatkan kinerja perekonomian
daerah secara keseluruhan. Salah satu agenda prioritas pembangunan adalah mewujudkan
kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Oleh karena
itu disarankan beberapa kebijakan operasional sebagai berikut:
a. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses
permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
b. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi
(pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi, penyuluhan dan
promosi brand/citra komoditas unggulan daerah;
c. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
d. Peningkatan jaringan jalan;
e. Peningkatan kapasitas/suplai listrik wilayah;
f. Pemerataan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah (umum dan kejuruan);
g. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur
yang menjadi kewenangan daerah;
h. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat
wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi
perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.
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5.

PROSPEK PEMBANGUNAN TAHUN 2016

Prospek pertumbuhan daerah di tahun 2016 akan ditentukan oleh seberapa besar
realisasi investasi di daerah. Dalam konteks ini Provinsi Kalimantan Utara memiliki modal
berharga berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan lainnya. Membaiknya kualitas
infrastruktur diperkirakan akan diikuti meningkatnya minat investor dalam mengembangkan
industri pengolahan sumber daya mineral maupun pertanian di Kalimantan Utara. Provinsi
Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan Malaysia, tepatnya bagian Sabah dan Serawak.
Letak geografis Provinsi Kalimantan Utara cukup strategis dan menguntungkan karena dilalui
oleh Alur Laut Kawasan Indonesia II (ALKI II) yang sering dilalui oleh kapal asing yang berlayar
ke perairan Indonesia. Berdasarkan kinerja pembangunan selama ini dan modal pembangunan
yang dimiliki, prospek pembangunan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 dalam mendukung
pencapaian target utama RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:
1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 5,0
– 6,9 persen dimungkinkan dapat tercapai dengan meningkatkan optimalisasi potensi
sumberdaya yang dimiliki daerah, sejalan dengan peningkatan pembangunan
infrastruktur. Investasi mengalami kenaikan selama tahun 2015 dan akan terus
meningkat tahun 2016 yang didukung adanya pengembangan gas di Tarakan serta
perbaikan jalan di beberapa daerah di Kalimantan.
2. Upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Kalimantan Utara harus dilakukan dengan
optimal agar sesuai dengan Buku III RPJMN 2015-2019. Sasaran pengurangan tingkat
kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 6,7 – 4,6 persen, sedangkan pada
tahun 2015 tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 6,32 persen, untuk
itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini.
Selama kurun waktu 2015-2019 Provinsi Kalimantan Utara harus menurunkan
persentase penduduk miskin sebesar 1,72 poin persentase atau 0,43 poin persentase
per tahun.

3. Prospek pencapaian sasaran-sarasan utama pembangunan Provinsi Kalimantan Utara
akan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan baik internal daerah Kalimantan
Utara maupun lingkungan eksternal. Dampak krisis di Eropa dan pelambatan arus
perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja
perekonomian daerah, antara lain melalui transmisi perdagangan komoditas ekspor.
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