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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kalimantan Utara merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang 

terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung 

dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia 

Timur. Saat ini, Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda Indonesia, 

resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 

Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012. 

Terbentuknya provinsi ini dengan pertimbangan yang matang dan cukup lama 

sejak tahun 2000, yakni melalui rekomendasi Gubernur Kalimantan Timur. 

Hasil pertimbangannya ketika itu adalah luas wilayah Provinsi Kalimantan 

Timur yang 1,5 kali lebih luas dari Pulau Jawa. Padahal, di Pulau Jawa 

terdapat 6 (enam) provinsi. Sehingga, luasnya wilayah Kalimantan Timur 

melebihi Pulau Jawa menyulitkan rentang kendali Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Timur, terutama di kawasan perbatasan. 

Maka, tujuan utama terbentuknya provinsi baru di wilayah utara pulau 

Kalimantan adalah bertujuan agar dapat memperpendek rentang kendali (span 

of control) pemerintahan, terutama di kawasan perbatasan. Pemerintah 

berharap dengan adanya pemerintahan provinsi, permasalahan di perbatasan 

utara Kalimantan dapat langsung dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah 

pusat dan daerah. Tak hanya itu, adanya pemerintah provinsi baru diharapkan 
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juga dapat meningkatkan perekonomian warga Kalimantan Timur yang berada 

di dekat perbatasan dengan negara-negara tetangga. 

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara membawa misi mempercepat 

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada gilirannya 

akan meningkatkan Ketahanan Nasional di wilayah perbatasan. Atas 

kepentingan ini, maka pada tahun 2011, Dewan Pertimbangan Presiden juga 

memberikan saran-pertimbangan kepada Presiden, untuk persetujuan 

pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai pengecualian dalam 

kebijakan moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pada waktu itu. 

Urgensi pembangunan di wilayah perbatasan Negara yang sekarang ini telah 

menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dilepaskan dari masih 

eksisnya sengketa wilayah perairan blok Ambalat antara Indonesia – Malaysia 

serta pengalaman lepasnya sebagian wilayah negara yaitu Pulau Sipadan dan 

Ligitan yang faktor utamanya karena terbatasnya jangkauan pembangunan 

nasional di wilayah tersebut. 

Wilayah perbatasan di Kalimantan selama ini dianggap tertinggal 

perekonomiannya. Namun, pembentukan provinsi Kalimantan Utara 

diharapkan dapat meningkatkan peran pemerintah dalam menyejahterakan 

masyarakat Kalimantan, khususnya di wilayah perbatasan, terutama di bidang 

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pelayanan publik juga diharapkan 

dapat berjalan lebih efisien dan efektif serta sejalan dengan prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). Sehingga, tidak hanya 

kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara yang segera terwujud, tetapi juga 
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semakin kuatnya daya saing ekonomi daerah  baru ini dan pada akhirnya 

makin memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 lebih mengutamakan pelaksanaan 

desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan 

kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, kewenangan untuk 

menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan program.  

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) 

merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi 

masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bernegara. Untuk mencapai 

tujuan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara 

berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab (accountable). Untuk itu 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonom Baru berupaya 

meletakkan dasar-dasar untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan 

bersih. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mengambil 

judul “Analisis Potensi Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara Setelah 

Pemekaran Dari Provinsi Kalimantan Timur”. Dengan periode waktu 

pengamatan tahun 2010-2013. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi 

Kalimantan Utara setelah pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur? 

2. Bagaimana pola pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi 

Kalimantan Utara setelah pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur? 

3. Sektor ekonomi apa saja yang unggul di kabupaten dan kota di Provinsi 

Kalimantan Utara setelah pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak terlalu luas pembahasannya maka perlu 

adanya pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Data untuk analisis pertumbuhan sektor-sektor ekonomi adalah PDRB. 

Analisis ini menggunakan data PDRB KabupatendanKota di Provinsi 

Kalimantan Utara (ADHK tahun 2000) tahun 2009-2013. Sektor-sektor 

dalam PDRB meliputi: 1) Pertanian, 2) Penggalian, 3) Industri 

Pengolahan, 4) Listrik dan Air Minum,5) Bangunan, 6) Perdagangan, 

Hotel dan Restoran, 7) Angkutan dan Komunikasi, 8) Keuangan 

Perusahaan dan Jasa Perusahaan, 9). Jasa – jasa 

2. Data yang digunakan untuk pola pertumbuhan ekonomi adalah PDRB 

perkapita dan pertumbuhan PDRB  
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3. Analisis sektor-sektor unggulan digunankan data sektor-sektor ekonomi 

pada Kabupaten danKota di Provinsi Kalimantan Utara 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini  

1. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi 

Kalimantan Utara setelah pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur? 

2. Untuk menganalisis pola pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di 

Provinsi Kalimantan Utara setelah pemekaran dari Provinsi Kalimantan 

Timur? 

3. Untuk mengetahui sektor ekonomi yang unggul di kabupaten dan kota di 

Provinsi Kalimantan Utara setelah pemekaran dari Provinsi Kalimantan 

Timur? 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 

Memberikan informasi bahwa ada sektor-sektor potensial dan poduk 

unggulan yang dapat dikembangkan untuk kemajuan Provinsi Kalimantan 

Utara. 
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2. Bagi masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sektor potensial dan 

produk unggulan serta hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan 

referensi penelitian selanjutnya. 


