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BAB IV 

PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2010-2014 

 

4.1 Kondisi Wilayah Kalimantan Saat Ini 

4.1.1 Capaian Pembangunan Wilayah  

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan dalam kurun waktu 2004—2008 
menunjukkan pola yang berbeda antarprovinsi. Namun secara umum (rata-rata), 
pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat. Pada tahun 2004, rata-rata pertumbuhan 
ekonomi di wilayah Kalimantan sebesar 3,1 persen dan pada tahun 2008 meningkat 
menjadi sebesar 5,2 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Kalimantan 
Tengah, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah di Provinsi Kalimantan Timur. 
(Tabel 4.1).  

 

TABEL 4.1 
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2004 – 2008 

ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (DALAM PERSEN) 
 

Provinsi 2004 2005 2006 2007 2008 

Kalimantan Barat 4,8 4,7 5,2 6,0 5,4 

Kalimantan Tengah 5,6 5,9 5,8 6,1 6,2 

Kalimantan Selatan 5,6 5,1 5,0 6,0 6,1 

Kalimantan Timur 1,8 3,2 2,8 1,9 4,8 

      Sumber : Badan Pusat Statistik 

 

Pada triwulan 1 tahun 2008, sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi 
perekonomian di wilayah Kalimantan adalah sektor pertambangan dan penggalian, 
sektor industri pengolahan, sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, dan restoran. 
Sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi cukup besar, yaitu 
sebesar 33,3 persen terhadap sektor pertambangan nasional. Sektor pertambangan di 
wilayah Kalimantan terpusat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, 
sedangkan sektor pertanian terpusat di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan 
dan Kalimantan Tengah. Gambaran kontribusi sektoral wilayah Kalimantan atas dasar 
harga berlaku triwulan 1 tahun 2008 dapat dilihat pada Gambar 4.1. 



 

  
III.4-2  

 

  

GAMBAR 4.1  
 KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH KALIMANTAN MENURUT SEKTOR  

ATAS DASAR HARGA BERLAKU TRIWULAN I TAHUN 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

 

Kontribusi perekonomian wilayah Kalimantan terhadap pembentukan Produk 
Domestik Bruto (PDB) nasional tahun 2008 adalah 10,5 persen. Kontribusi 
perekonomian provinsi terhadap perekonomian nasional terbesar adalah Provinsi 
Kalimantan Timur, sedangkan kontribusi provinsi lain rata-rata sebesar 1 persen 
terhadap perekonomian nasional (Gambar 4.2).   
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GAMBAR 4.2 
KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH KALIMANTAN TERHADAP EKONOMI NASIONAL 

ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2008  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 
 

Wilayah Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar yang 
meliputi pertambangan, kehutanan, pertanian dan perkebunan, serta perikanan dan 
kelautan.  Wilayah Kalimantan memiliki komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi, 
baik di pasar domestik maupun pasar luar negeri. Komoditas unggulan di wilayah 
Kalimantan diantaranya adalah (1) minyak dan gas bumi yang terpusat di Provinsi 
Kalimantan Timur, (2) kelapa sawit yang terpusat di Provinsi Kalimantan Barat dan 
Kalimantan Tengah, (3) karet yang terpusat di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan 
Tengah, dan Kalimantan Selatan, dan (4) perikanan dan kelautan, dengan perikanan 
tangkap dan budi daya laut yang terpusat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan 
Selatan.  

Investasi swasta dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 
Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Kalimantan masih relatif kecil. Rendahnya 
investasi berimplikasi terhadap kinerja perekonomian daerah. Nilai realisasi PMA pada 
tahun 2004 di wilayah Kalimantan sebesar 8 persen dari total investasi nasional 
kemudian turun menjadi hanya sebesar 0,77 persen dari total investasi nasional di 
tahun 2008. Realisasi PMA di wilayah Kalimantan berfluktuasi dari tahun ke tahun 
dengan kontribusi secara nasional cenderung menurun. Sementara itu, untuk realisasi 
PMDN di wilayah Kalimantan selama periode 2004—2008, kontribusi secara nasional 
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juga menurun dari 33,37 persen pada tahun 2004 menjadi 8,94 persen pada tahun 
2008.  Pada tahun 2008, provinsi dengan nilai realisasi PMA terbesar di wilayah 
Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Tengah dan yang terkecil adalah Provinsi 
Kalimantan Selatan. Sementara itu, pada tahun yang sama Provinsi Kalimantan Tengah 
adalah provinsi dengan nilai realisasi PMDN terbesar sewilayah Kalimantan dan 
Provinsi Kalimantan Barat memiliki nilai realisasi PMDN yang terkecil. 

Dalam kurun  lima tahun terakhir, PDRB per kapita wilayah Kalimantan terus 
meningkat. Namun, perbandingan antarprovinsi menunjukkan adanya ketimpangan 
yang cukup tinggi. Ketimpangan PDRB per kapita terjadi antara Provinsi Kalimantan 
Timur dan provinsi lain di wilayah Kalimantan (Tabel 4.2). 

 

TABEL 4.2 
PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS WILAYAH KALIMANTAN  

TAHUN 2004—2008 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000  
(DALAM RIBU RUPIAH) 

 

Provinsi 2004 2005 2006 2007 2008 

Kalimantan Barat 5.574 5.830 6.030 6.285 6.515 

Kalimantan 
Tengah 

7.085 7.125 7.431 7.767 8.130 

Kalimantan 
Selatan 

6.871 7.066 7.307 7.632 7.990 

Kalimantan Timur 32.922 32.537 32.689 32.334 33.337 

 Sumber : Badan Pusat Statistik 

 
Jumlah pengangguran terbuka tertinggi di wilayah Kalimantan adalah Provinsi 

Kalimantan Timur sebesar 157 ribu jiwa, sedangkan pengangguran terendah berada di 
Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 47 ribu jiwa (Gambar 4.3). 
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GAMBAR 4.3 
JUMLAH  PENGANGGURAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2006—2008  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
  Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

 

Persentase kemiskinan di wilayah Kalimantan masih relatif tinggi, tetapi dilihat 
dari jumlah dan persentasenya di setiap provinsi menurun dari tahun 2007 hingga 
tahun 2009 (Tabel 4.3). Berdasarkan data BPS tahun 2009, gambaran persentase 
kemiskinan di seluruh provinsi di wilayah Kalimantan menunjukkan bahwa tingkat 
kemiskinan terbesar berada di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebesar 9,3 persen, 
diikuti oleh Provinsi Kalimantan Timur sebesar 7,7 persen, Provinsi Kalimantan Tengah 
sebesar 7,0 persen, dan terkecil di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 5,1 persen. Isu 
kemiskinan berkaitan dengan (1) rendahnya ketersediaan dan ketahanan pangan, 
terutama di daerah pegunungan, daerah pedalaman, daerah yang terkena bencana alam, 
dan daerah rawan pangan; (2) meningkatnya harga barang kebutuhan pokok selain 
beras seperti kedelai, minyak tanah, minyak goreng dan terigu; dan (3) tingginya biaya 
transportasi sebagai akibat rusaknya infrastruktur transportasi dan adanya kendala 
yang bersifat alami dan musiman seperti gelombang laut yang tinggi. 
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TABEL 4.3 
PERSENTASE KEMISKINAN WILAYAH KALIMANTAN  

TAHUN 2007—2009 

 

Provinsi 2007 2008 2009 

Kalimantan Barat 12,9 11,1 9,3 

Kalimantan Tengah 9,4 8,7 7,0 

Kalimantan Selatan 7,0 6,5 5,1 

Kalimantan Timur 11,0 9,5 7,7 

                                 Sumber : Badan Pusat Statistik 

 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap provinsi di wilayah Kalimantan pada 
tahun 2007—2008 meningkat. Dari empat provinsi yang ada di wilayah Kalimantan, 
hanya dua provinsi yang memiliki nilai IPM lebih tinggi dari pada nilai IPM nasional, 
yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Meskipun nilai IPM meningkat 
dari tahun 2007 ke tahun 2008, peringkat IPM provinsi secara nasional tidak berubah, 
yaitu Provinsi Kalimantan Barat berada pada peringkat 29, Kalimantan Tengah 
peringkat 7, Kalimatan Selatan peringkat 26, dan Kalimantan Timur peringkat 5. Salah 
satu hambatan peningkatan mutu sumber daya manusia di wilayah Kalimantan, 
khususnya di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan terutama di daerah 
perdesaan dan pedalaman, adalah terbatasnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan 
yang berkualitas, belum meratanya penyebaran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, 
dan terbatasnya prasarana dan sarana transportasi.   
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GAMBAR 4.4 
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA WILAYAH KALIMANTAN  

TAHUN 2007—2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

       Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

 

Permasalahan utama dalam bidang kesehatan di wilayah Kalimantan, antara lain, 
adalah terbatasnya akses layanan kesehatan, khususnya keluarga miskin di daerah-
daerah yang memiliki karakteristik geografis yang sulit, serta adanya berbagai penyakit 
menular. Selain itu, permasalahan kesehatan berkaitan dengan rendahnya pemenuhan 
gizi terutama ibu, bayi, dan balita dari keluarga miskin, serta rendahnya kesadaran 
perilaku hidup bersih dan sehat. Umur harapan hidup per provinsi di wilayah 
Kalimantan menunjukkan adanya kesenjangan umur harapan hidup antarprovinsi. 
Umur Harapan Hidup (UHH) tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Timur dan 
Kalimantan Tengah, sedangkan UHH terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan. 
Perkembangan umur harapan hidup antarprovinsi di wilayah Kalimantan dapat dilihat 
pada Gambar 4.5 sebagai berikut. 
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 GAMBAR 4.5 
UMUR HARAPAN HIDUP WILAYAH KALIMANTAN  

TAHUN 2007—2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

 
 
Dalam bidang pendidikan, perkembangan angka rata-rata lama sekolah di 

beberapa provinsi di wilayah Kalimantan pada tahun 2007—2008 menunjukkan 
kesenjangan antarprovinsi. Angka rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Provinsi 
Kalimantan Timur, sedangkan angka terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Barat. 
Rendahnya kualitas sumber daya manusia di wilayah Kalimantan, khususnya di 
Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, disebabkan oleh belum meratanya 
jangkauan pelayanan dasar pendidikan dan rendahnya mutu pelayanan pendidikan di 
daerah perdesaan dan pedalaman. Perkembangan rata-rata lama sekolah di wilayah 
Kalimantan dapat dilihat pada Gambar 4.6 sebagai berikut.  
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GAMBAR 4.6 
RATA-RATA LAMA SEKOLAH WILAYAH KALIMANTAN  

TAHUN 2007—2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

  Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

Kondisi infrastruktur wilayah Kalimantan, baik jumlah maupun mutu, termasuk 
yang paling rendah di Indonesia. Hal ini ditunjukan oleh rasio panjang jalan terhadap 
luas wilayah di wilayah Kalimantan (0,06 km/km2) lebih kecil dari pada rata-rata 
wilayah lainnya di kawasan timur Indonesia (0,16 km/km2), dan rasio secara nasional 
yang mencapai 0,18 km/km2. Pada tahun 2006 panjang jalan di wilayah Kalimantan 
adalah 31.948 km dengan rata-rata perkembangan jalan per tahun sebesar 4,69 persen. 
Nilai tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan perkembangan jalan di 
tingkat nasional yang mencapai 7,25 persen per tahun. Ketersediaan sarana dan 
prasarana perhubungan darat yang memadai penting untuk mendorong pembangunan 
ekonomi daerah dan memudahkan mobilitas penduduk dan lalu lintas/aliran barang 
dari satu wilayah ke wilayah lain.  

Demikian juga dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Gender-related 
Development Index/GDI) Indonesia dihitung berdasarkan variabel yang sama dengan 
IPM menurut jenis kelamin. Di wilayah Kalimantan, IPG setiap provinsi meningkat pada 
tahun 2007. Peringkat tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Tengah, yakni sebesar 68,2 
persen. Sementara itu, nilai IPG di tiga provinsi lainnya masih di bawah rata-rata 
nasional sebesar 65,8 persen. Nilai terendah berada di Provinsi Kalimantan Timur 
sebesar 58,1 persen yang disebabkan oleh rendahnya persentase kontribusi dalam 
pendapatan dan umur harapan hidup (UHH) perempuan. Hal ini menunjukkan masih 
terjadinya kesenjangan gender antarprovinsi di wilayah Kalimantan. 
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GAMBAR 4.7 
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER  

WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2004—2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Sumber: BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (diolah) 

 

Selain indikator IPG, pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator 
Gender Empowerment Measurement (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), 
yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan 
keputusan. Di wilayah Kalimantan, IDG tahun 2007 tiap-tiap provinsi juga meningkat 
jika dibandingkan dengan tahun 2006 rata-rata nasional sebesar 62,1. Provinsi 
Kalimantan Tengah berada di peringkat tertinggi dengan nilai 66,0; sedangkan 
Kalimantan Timur terendah dengan nilai 49,6. Rendahnya nilai tersebut disebabkan 
oleh rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, proporsi perempuan dalam 
pekerjaan profesional, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan upah 
nonpertanian perempuan. Di samping itu, upaya perlindungan perempuan dan anak, 
terutama terhadap berbagai tindak kekerasan, juga perlu ditingkatkan dalam lima tahun 
mendatang. 
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GAMBAR 4.8 
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER  

WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2004—2007 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Sumber: BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (diolah) 

 

Transportasi udara sangat penting bagi wilayah Kalimantan, khususnya untuk 
angkutan barang dan penumpang antarprovinsi dan antarwilayah. Untuk menunjang 
kelancaran transportasi udara, provinsi-provinsi di wilayah Kalimantan telah memiliki 
bandar udara yang cukup memadai. Peran transportasi laut dan sungai juga sangat 
penting dalam menunjang pergerakan penumpang dan barang di wilayah Kalimantan. 
Keberadaan transportasi laut dan sungai sangat strategis untuk angkutan barang dan 
penumpang antarprovinsi, antarwilayah, dan juga untuk menjangkau wilayah yang tidak 
dapat diakses melalui darat. Wilayah Kalimantan memiliki beberapa pelabuhan utama, 
yaitu di Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Lingkas Tarakan, Pontianak, Bontang, dan 
Sanipan. Sementara itu, tranportasi antardaerah dalam satu provinsi menggunakan 
transportasi sungai dan dalam hal ini juga telah tersedia pelabuhan-pelabuhan angkutan 
penumpang dan barang yang berkapasitas lebih kecil. Potensi untuk pengembangan 
transportasi sungai cukup besar. Di wilayah Kalimantan sungai berjumlah sekitar 270, 
sungai dengan panjang dan lebar yang sangat beragam. Provinsi Kalimantan Timur yang 
memiliki 160 sungai dengan luas keseluruhan sekitar 240.000 km2 merupakan  
provinsi yang mempunyai sungai yang paling banyak dan paling luas di wilayah 
Kalimantan. Sungai terpanjang di provinsi ini adalah Sungai Mahakam yang mempunyai 
lebar 400—800 m dan mempunyai panjang lebih dari 870 km.   

Bandar udara di wilayah Kalimantan yang sering digunakan untuk mobilitas 
angkutan barang dan penumpang adalah Bandar Udara Supadio (Kalimantan Barat), 
Bandar Udara Syamsudin Noor (Kalimantan Selatan), Bandar Udara Iskandar 
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(Kalimantan Tengah), dan Bandar Udara Sepinggan (Kalimantan Timur). Ketersediaan 
bandar udara belum mencukupi, baik dari jumlah maupun persebarannya terutama 
untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang sulit diakses dengan menggunakan  
transportasi laut/sungai dan transportasi darat.  

Selain itu, terbatasnya dukungan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi juga 
menjadi masalah di wilayah Kalimantan. Hal ini dapat dilihat dari masih terbatasnya 
kapasitas listrik terpasang di wilayah Kalimantan yaitu sebesar 4,9 persen dari 
kapasitas listrik nasional, sedangkan produksi listrik di wilayah Kalimantan hanya 
mencapai 4.58 persen dari produksi listrik nasional.   

Permasalahan yang perlu segera ditangani di wilayah Kalimantan adalah 
perusakan hutan, pembalakan hutan, dan kebakaran hutan. Pada tahun 2007, luas 
konversi hutan untuk penggunan pertanian atau perkebunan adalah 1,4 juta hektar atau 
30,4 persen dari luas konversi kawasan hutan nasional dengan konversi terbesar terjadi 
di Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, luas pelepasan kawasan hutan untuk 
permukiman transmigrasi di wilayah Kalimantan sebesar 20,77 persen dari total 
nasional. Tahun 2007, luas kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan mencapai 
3,3 persen dari luas kebakaran hutan nasional dengan jumlah titik api tersebar di 
Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pada tahun 2007 tercatat luas lahan 
kritis wilayah Kalimantan sebesar 35,88 persen dari total luas lahan kritis nasional yang 
sebagian besar berada di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Selain itu, 
laju deforestasi yang meningkat juga berdampak semakin tingginya tingkat kerusakan 
sumberdaya hayati dan nonhayati, serta meningkatnya kerusakan daerah aliran sungai 
(DAS) dalam kondisi kritis yang mengancam kelangkaan sumber daya air bersih. 
Wilayah Kalimantan juga menghadapi risiko terjadinya bencana alam seperti banjir, 
longsor, dan kekeringan akibat perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan juga 
terjadinya perubahan iklim global.   

Wilayah Kalimantan memiliki potensi sumber daya energi (batu bara, gas alam, 
minyak bumi, panas bumi, dan air) yang belum termanfaatkan secara optimal. Lahan 
terbuka hijau yang tersedia terus turun seiring dengan bertambahnya aktivitas 
ekonomi. Wilayah Kalimantan memiliki kawasan lindung terluas di Indonesia, yaitu 47 
persen dari total kawasan lindung di Indonesia. Wilayah itu memiliki kawasan suaka 
alam dan pelestarian alam darat dan perairan yang cukup luas dan kaya dengan 
kenekaragaman hayati (flora dan fauna).  
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GAMBAR 4.9 

PETA KAWASAN PERBATASAN DI WILAYAH KALIMANTAN 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Sumber : Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (diolah) 
 

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, dua masalah utama yang dihadapi oleh 
wilayah Kalimantan adalah pengamanan dan pengembangan daerah perbatasan dan 
konflik horizontal meskipun kedua masalah ini tidak terjadi di semua provinsi di 
wilayah Kalimantan. Wilayah Kalimantan berbatasan dengan negara Malaysia, yaitu di 
Provinsi Kalimantan Timur (Nunukan, Malinau, Kutai Barat) dengan garis batas 
sepanjang  1200 km dan Provinsi Kalimantan Barat (Sambas, Sanggau, Bengkayang, 
Sintang, Kapuas Hulu) berbatasan dengan bagian Serawak Malaysia dengan kawasan 
perbatasan  yang memanjang dengan garis batas sepanjang  870 km.  Selain wilayah 
perbatasan, wilayah Kalimantan memiliki daerah tertinggal yang tersebar di Provinsi 
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.  

4.1.2  Isu Strategis  

Dari uraian fakta, potensi, dan permasalahan di wilayah Kalimantan, dapat 
ditarik beberapa isu strategis di wilayah Kalimantan yaitu sebagai berikut.  
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TAN AH  L AU T

BA LANG AN

HU L U  SU N G AI TENG AH

KATIN GAN

KAPU A S

MU R U NG  R AYA

SE R U YAN

BA RIT O U TAR A

KO TAW ARIN G IN  TIM U R

PU LAN G PISAU

GU NU N G M AS

KO TAW ARIN G IN  BARAT

LAM AND AU

SU K AM ARA

BA RIT O TIM U R

BA RIT O SE LAT AN

KO TA PAL AN G KA R AYA

KE TAP ANG

SIN TANG

KAPU A S H U LU

SAN GG AU

MEL AW I

PO NTI ANAK

LAND AK

SAM BAS

SE K AD AU

BEN G KA YANG

KAYO NG  U TAR A

KO TA PO NT IANAK
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1. Optimalisasi pengembangan sektor dan industri unggulan wilayah berbasis 
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan 

Perekonomian wilayah Kalimantan, khususnya Provinsi Kalimantan Timur dan 
Kalimantan Selatan, memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumberdaya 
alam tidak terbarukan. Di sisi lain, pengelolaan sumber daya alam terbarukan 
yang sangat besar di wilayah ini belum optimal menjadi penggerak utama 
perekonomian wilayah. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya nilai tambah 
komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan akibat belum 
berkembangnya mata rantai industri pengolahan demikian pula dengan potensi 
wisata alam dan budaya yang kurang berkembang. Isu strategis pengembangan 
ekonomi wilayah Kalimantan adalah rendahnya investasi, ketidakpastian status 
dan izin pertanahan, kompleksitas perizinan usaha, terbatasnya jaringan sarana 
dan prasarana produksi, terbatasnya pasokan energi dan listrik, dan belum 
optimalnya kerja sama antardaerah dalam pengembangan dan pemasaran 
produk unggulan.  

2. Kuantitas dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah 

Wilayah Kalimantan yang sangat luas masih dilayani jaringan jalan darat yang 
terbatas dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan jaringan transportasi lain. 
Kondisi ini ditambah lagi dengan tingginya persentase jalan dalam kondisi rusak 
berat dan ringan, baik pada jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. 
Dengan kondisi jaringan infrastruktur seperti itu, keterkaitan antardaerah dan 
antara sentra produksi di perdesaan dan pusat-pusat pertumbuhan di perkotaan 
menjadi kurang optimal. Di sisi lain, jalur transportasi sungai yang secara 
tradisional diandalkan seringkali mengalami pasang surut di daerah hulu yang 
mengakibatkan semakin terbatasnya aksesibilitas desa-desa di pedalaman.    

3. Kesenjangan intrawilayah Kalimantan 

Dengan menggunakan PDRB per kapita sebagai salah satu ukuran perkembangan 
perekonomian dan kesejahteraan wilayah, Provinsi Kalimantan Timur 
merupakan salah satu provinsi terkaya secara nasional. PDRB per kapita Provinsi 
Kalimantan Timur adalah sekitar enam kali lipat PDRB per kapita provinsi lain. 
Dengan menggunakan PDRB per kapita nonmigas sebagai ukuran, PDRB per 
kapita Provinsi Kalimantan Timur masih sekitar tiga kali lipat provinsi-provinsi 
lain di wilayah Kalimantan. Kondisi ini menunjukkan masih tingginya 
kesenjangan intrawilayah Kalimantan. 

4. Degaradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mitigasi 
bencana 

Laju konversi lahan hutan menjadi lahan perkebunan dan pertanian tergolong 
tinggi. Hal ini diperparah dengan praktik pembalakan hutan secara liar dan 
pertambangan liar. Dampak konversi lahan adalah tingginya kerusakan daerah 
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aliran sungai (DAS), relatif  meningkatnya bencana banjir, dan menurunnya 
fungsi sungai sebagai salah satu jaringan transportasi wilayah.  Selain itu, 
pembukaan hutan secara tidak bertanggung jawab sering berujung pada bencana 
kebakaran hutan dan polusi udara yang menyebar ke negara tetangga.  Di 
samping itu, kerusakan hutan dan lingkungan yang mengancam keanekaragaman 
hayati wilayah Kalimantan cukup tinggi.  Dalam jangka panjang, degradasi 
sumber daya alam dan lingkungan hidup akan menurunkan daya dukung 
lingkungan yang mengancam produktivitas perekonomian wilayah Kalimantan 
yang berbasis sumber daya alam. 

5. Kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kemiskinan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kualitas sumber daya 
manusia menunjukkan posisi Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan 
pada tahun 2008 di bawah rata-rata nasional, masing-masing berada pada 
peringkat 29 dan 26 dari 33 provinsi.  Adapun posisi Provinsi Kalimantan Timur 
dan Kalimantan Tengah berada di atas rata-rata nasional masing-masing dengan 
peringkat 5 dan 7.  Meskipun tingkat kemiskinan di wilayah Kalimantan relatif 
rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, kondisi 
masyarakat di pedalaman rawan jatuh miskin karena terbatasnya alternatif 
kegiatan ekonomi dan akses pelayanan sosial dasar. 

6. Pembangunan kawasan perbatasan 

Kawasan perbatasan berperan sangat strategis dalam menjaga keutuhan 
kedaulatan wilayah nasional.  Namun, permasalahan yang dihadapi adalah 
tingginya kesenjangan pembangunan dengan wilayah negara tetangga yang 
mendorong masyarakat di kawasan perbatasan untuk memilih berhubungan 
dengan negara tetangga yang memiliki prasarana penunjang yang relatif baik.  Di 
sisi lain, terbatasnya pengawasan di sepanjang perbatasan darat memicu 
pemanfaatan sumber daya alam secara ilegal.  Di laut, belum tuntasnya 
penetapan batas negara berpotensi menyebabkan terjadinya konflik 
pemanfaatan sumber daya alam khususnya dan klaim pulau-pulau 
terdepan/terluar.   

7. Kualitas birokrasi dan tata kelola dalam kerangka otonomi daerah 

Beberapa daerah di wilayah Kalimantan memperoleh dana bagi hasil sumber 
daya alam yang besar. Namun, pemanfaatan dan pengelolaan dana masih belum 
optimal bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Isu 
strategis  yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah 
mengembangkan tata pemerintahan yang baik dan meningkatkan kapasitas 
aparat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.  Isu strategis 
lainnya adalah perlunya harmonisasi dan konsistensi peraturan perundang-
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undangan antara pusat dan daerah dalam meningkatkan iklim investasi di 
daerah. 

4.2 Arah Pengembangan Wilayah  

Pengembangan wilayah Kalimantan mempunyai peran yang sangat penting 
dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah Kalimantan 
memiliki posisi geografis yang strategis di wilayah barat dan tengah Indonesia yang 
berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Posisi wilayah Kalimantan sangat strategis 
mengingat dalam konteks keterkaitan antarwilayah, wilayah Kalimantan berada pada 
posisi yang berhadapan langsung dengan pulau-pulau besar lain di Indonesia.  Dengan 
memperhatikan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan, pengembangaan 
wilayah Kalimantan diarahkan untuk (1) memelihara dan memulihkan kawasan yang 
berfungsi lindung dan kritis lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan 
pemanfaatan sumber daya kehutanan, pertambangan, pertanian, dan sumber daya 
kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengurangi risiko dampak bencana alam; 
(2) mendayagunakan posisi strategis secara geografis yang berdekatan dengan negara 
bagian Malaysia di Sarawak dan Sabah dalam kerangka kerja sama ekonomi subregional 
BIMP-EAGA; (3) mendorong percepatan penanganan kawasan perbatasan antarnegara 
dengan negara Malaysia di Serawak dan Sabah sebagai beranda depan wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kalimantan; (4) meningkatkan aksesibilitas 
internal wilayah Kalimantan untuk mewujudkan sinergi pengembangan potensi wilayah 
dan pemerataan tingkat perkembangan antarwilayah melalui percepatan 
fungsionalisasi jaringan jalan lintas Kalimantan secara terpadu dengan pengembangan 
jaringan angkutan sungai, angkutan laut, jaringan jalan rel kereta api dan angkutan 
udara; (5) mendorong peran kawasan andalan sebagai penggerak pengembangan 
ekonomi wilayah Kalimantan; (6) mengembangkan industri pengolahan yang berbasis 
pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan secara 
berkelanjutan, dan industri pariwisata yang berbasis pada penguatan dan 
pengembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal dan kelestarian fungsi 
lingkungan hidup; dan (7) mendorong berfungsinya pusat-pusat permukiman 
perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di wilayah Kalimantan. 

Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Kalimantan ditekankan 
pada terbentuknya fungsi dan hierarki pusat permukiman sesuai dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional yang meliputi pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, 
pusat kegiatan lokal dan pusat kegiatan strategis nasional di kawasan perbatasan 
negara. Pengembangan PKN di wilayah Kalimantan diarahkan untuk (1) mendorong 
pengembangan kota Balikpapan, Banjarmasin, dan Pontianak sebagai pusat pelayanan 
primer; (2) mendorong pengembangan kota Palangkaraya, Samarinda, Bontang, dan 
Tarakan sebagai pusat pelayanan sekunder.  

Pengembangan PKW di wilayah Kalimantan diarahkan untuk (1) mendorong 
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pengembangan kota Singkawang, Sambas, Ketapang, Sintang, Sanggau, Sampit, Kuala 
Kapuas, Tanjung Redeb, Sangata, Tanjung Selor, Malinau, Nunukan, dan Tenggarong 
sebagai pusat pelayanan sekunder; dan (2) mendorong pengembangan kota Mempawah, 
Putussibau, Entikong, Pangkalan Bun, Buntok, Muarateweh, Amuntai, Martapura, 
Marabahan, Kotabaru, Tanlumbis, Sungai Nyamuk, Sangasanga, Tanah Grogot, dan 
Sendawar sebagai pusat pelayanan tersier.  

Pengembangan PKL di wilayah Kalimantan ditetapkan melalui peraturan daerah 
provinsi berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota dengan kriteria sebagaimana 
ditetapkan dalam RTRWN dan pengembangan kota-kota PKL merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Kalimantan. 
Pengembangan PKSN di wilayah Kalimantan, terutama kawasan perbatasan negara, 
diarahkan untuk mendorong pengembangan Kota Aruk, Jagoibabang, Nangabadau, 
Entikong, Jasa, Nunukan, Simanggaris, Long Midang, dan Long Pahangai. 

4.3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah  

Berdasarkan arahan pengembangan wilayah Kalimantan, tujuan  pembangunan 
wilayah Kalimantan  dalam kurun waktu 2010—2014 adalah untuk: 

1. meningkatkan standar hidup masyarakat di wilayah Kalimantan; 

2. meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, 
perikanan dan pertambangan di wilayah Kalimantan; 

3. meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan 
sarana transportasi, baik darat, laut maupun udara; 

4. meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar 
(jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon); 

5. meningkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Kalimantan terhadap pelayanan 
publik dasar; 

6. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Kalimantan bagian Timur 
dengan wilayah Kalimantan bagian Barat, Tengah, dan Selatan;  

7. meningkatkan sinergi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan tambang 
dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan hak ulayat, 
perlindungan masyarakat adat, dan pengembangan usaha;  

8. meningkatkan fungsi transportasi laut dan sungai untuk daerah terpencil dan 
pedalaman di  wilayah Kalimantan;  

9. meningkatkan aksesibilitas antarwilayah di Kalimantan dan daerah perbatasan; 

10. meningkatkan kondisi keamanan dan pengawasan kawasan perbatasan antara 
Kalimantan dan Malaysia. 
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Jika mengacu pada tujuan pengembangan wilayah Kalimantan, sasaran yang 
dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Kalimantan pada kurun waktu tahun 
2010—2014 adalah sebagai berikut: 

11. meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Kalimantan yang ditunjukkan 
dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan 
ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, 
pengangguran serta pendapatan per kapita. 

12. meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan 
sarana transportasi, baik darat, laut maupun udara; 

13. meningkatnya jumlah, mutu, dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar 
(jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon); 

14. meningkatnya aksesibilitas masyarakat wilayah Kalimantan terhadap pelayanan 
publik dasar; 

15. terwujudnya keseimbangan pembangunan wilayah Kalimantan bagian Timur 
dengan wilayah Kalimantan bagian Barat, Tengah, dan Selatan; 

16. meningkatnya sinergi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan tambang 
dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan hak ulayat, 
perlindungan masyarakat adat, dan pengembangan usaha. 

 
TABEL 4.4  

SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN  
DI WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2010—2014 

 

Provinsi 
 

Pertumbuhan 
Ekonomi (%) 1) 

Kemiskinan 2) Pengangguran 3) 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 

Kalimantan Barat 4,7 – 5,2 4,8 – 5,4 8,03 – 7,94 4,66 – 4,59 5,7 – 6,2 4,9 – 5,4 

Kalimantan Tengah 5,0 – 5,6 6,1 – 6,7 6,94 – 6,61 3,61 – 3,57 3,9 – 4,3 2,9 – 3,3 

Kalimantan Selatan 5,5 – 5,9 6,3 – 6,9 4,01 – 3,85 1,01 – 1,01 5,1 – 5,6 3,9 – 4,3 

Kalimantan Timur 3,0 – 3,5 3,6 – 4,1 5,87 – 5,52 2,03 – 2,01 8,2 – 9,1 5,5 – 6,1 

     
   Sumber : Perhitungan Bappenas; BPS; Susenas; 
*Keterangan: 1) Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB). 
2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah 

penduduk. 
3) Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total 

angkatan kerja. 
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TABEL 4.5  
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP,  
RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN PENDAPATAN PER KAPITA  

DI WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2010—2014 
 

Provinsi 
 

Angka 
Kematian 

Bayi 1) 

Rata-Rata 
Lama 

Sekolah 2) 

Angka Harapan 
Hidup 3) 

Pendapatan per kapita 
(Rp. Ribu) 4) 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 

Kalimantan Barat 28 25 7,06 7,42 70,31 71,04 6.763,97 7.174,57 

Kalimantan Tengah 23 21 8,25 8,56 71,75 72,31 8.244,58 9.043,21 

Kalimantan Selatan 34 30 7,68 7,96 68,54 69,79 8.224,03 8.758,01 

Kalimantan Timur 20 14 9,24 9,68 72,63 73,74 35.103,57 38.757,95 

    
Sumber : Perhitungan Bappenas; BPS; Susenas; 
*Keterangan: 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 

tahun per 1000 kelahiran hidup. 
 2)  Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh 

penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan 
formal yang pernah dijalani. 

3)  Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk. 
4) Pendapatan per kapita: pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk 

pada pertengahan tahun. 

4.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan 

Berdasarkan tujuan, dan sasaran serta mempertimbangkan isu strategis wilayah 
Kalimantan, arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Kalimantan dalam 
kurun waktu 2010—2014 adalah:  

17. Pengembangan Kalimantan sebagai sentra produksi pertanian, perkebunan, 
kehutanan, dan perikanan dilaksanakan dengan strategi pengembangan yaitu 
meningkatkan produktivitas budi daya tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, 
dan perikanan.  

18. Pengembangan gugus (cluster) industri pengolahan berbasis sumber daya alam 
dilaksanakan dengan strategi mengembangkan Pontianak, Palangkaraya, 
Banjarmasin, dan Balikpapan sebagai pusat industri pengolahan berbasis sumber 
daya alam yang melayani sentra-sentra produksi di sekitarnya. 
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19. Pengembangan Kalimantan sebagai lumbung energi nasional, yang dilaksanakan 
dengan strategi pengembangan: 

a. mengoptimalkan industri migas dan pertambangan; 

b. mengembangkan industri energi alternatif terbarukan. 

20. Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya yang dilakukan dengan 
strategi mengembangkan gugus (cluster) industri pariwisata. 

21. Pengembangan sistem jaringan infrastruktur perhubungan multimoda 
terintegrasi memperkuat keterkaitan domestik antarwilayah dengan strategi:  

a. mengintegrasikan integrasi jaringan jalan dan jaringan transportasi lainnya; 

b. meningkatkan pelayanan jaringan angkutan sungai dan laut dan 
mengintegrasikannya dengan jaringan transportasi lainnya; 

c. meningkatkan integrasi jaringan angkutan udara dan jaringan lainnya; 

d. meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi. 

22. Pengembangan Kalimantan sebagai wilayah tumbuh pesat dan merata  dengan 
strategi mengembangkan produk/industri unggulan wilayah dan kerja sama 
antardaerah. 

23. Peningkatan daya dukung lingkungan untuk menjamin keberlanjutan 
pembangunan dan mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia 
dengan strategi pengembangan: 

a. meningkatkan konservasi dan rehabilitasi daerah aliaran sungan (DAS), 
lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; 

b. mengembangkan sistem mitigasi bencana alam banjir dan kebakaran hutan. 

24. Pengembangan angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing dengan strategi 
pengembangan: 

a. meningkatkan akses pendidikan; 

b. meningkatkan akses pelatihan keterampilan kerja; 

c. meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan. 

25. Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan ekonomi lokal dengan 
strategi pengembangan: 

a. memperluas dan meningkatkan sinergi program-program penanggulangan 
kemiskinan; 

b. memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan pemberdayaan rumah 
tangga miskin. 



 

  
 III.4-21 

 

26. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional 
dengan strategi pengembangan: 

a. meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan; 

27. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dengan 
pengembangan ekonomi lokal. 

28. Pengembangan daerah otonom yang transparan, akuntabel, dan berorientasi 
pada pelayanan publik dengan strategi pengembangan: 

a. meningkatkan kualitas legislasi dan regulasi; 

b. meningkatkan penegakan hukum, hak asasi manusia (HAM), dan 
pemberantasan korupsi; 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. 


