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 BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 Latar Belakang 

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi terluas kedua setelah 

Papua. Kalimantan Timur memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah. 

Peran sektor perkebunan sangat penting dalam mensukseskan strategi transformasi 

ekonomi di Kalimantan Timur. Berdasarkan Dinas Perkebunan Provinsi 

Kalimantan Timur pada tahun 2018 meskipun sektor pertambangan/penggalian dan 

pengolahan migas masih mendominasi struktur ekonomi Kalimantan Timur sebesar 

46,35%, namun sektor pertanian dalam arti luas telah meningkatkan kontribusi 

terhadap PDRB sebesar 7,88% dan sub sektor perkebunan berkontribusi sebesar 

54,99% terhadap sektor pertanian dalam arti luas atau 4,33% terhadap PDRB 

Provinsi Kalimantan Timur.  Kalimantan Timur di dominasi oleh subsector 

perkebunan dengan komoditas utanama tanaman kelapa sawit. Berdasarkan PDR 

Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 sektor perkebunan mendominasi sebesar 

54,80% (4,34% dari total PDRB Kaltim).  

 

Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian adalah dengan  

mengembangkan investasi. Investasi atau penanaman modal merupakan 

penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset dengan 

harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang (Martono dkk, 

2010:138). Kebijakan penanaman modal yang tepat diharapkan dapat menjadi 

pemicu perluasan kesempatan kerja di suatu daerah. Menurut Tambunan (2001:76) 

investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan 

ekonomi (sustainable development), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang.  

Pengembangan penanaman modal di daerah, selain untuk meningkatkan kapasitas 

ekonomi daerah yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara umum, juga akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas 

fiskal daerah, menurut Harrod-Domar investasi tidak hanya menciptakan 
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permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi (Mulyadi, 2002:8). Namun 

upaya penanaman modal ini terhambat oleh beberapa permasalahan salah satunya 

adalah proses perizinan lahan yang masih sulit didapat dan memakan waktu 

bertahun-tahun, selain itu juga ketersediaan sarana prasarana yang kurang 

memadai.  

 

Berdasarkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Balikpapan, terdapat 

kesempatan untuk mengembangkan sektor lain namun  investor dan pengusaha 

cenderung kurang melirik karena persoalan lahan di Kalimantan Timur ini sangat 

kompleks. Akibat hambatan  ini, proses izin pinjam pakai kawasan  hutan, hak 

pengusahaan  hutan (HPH) atau HGU memakan waktu yang sangat lama, bahkan 

bisa bertahun-tahun lamanya. Selain itu belum terealisasinya jalan Trans 

Kalimantan Barat hingga Utara. Karena tidak lancarnya transportasi darat dan udara 

antar kota menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan 

menjadi terhambat. 

 

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 

Maloy Batuta Trans Kalimantan untuk meningkatkan perekonomian yaitu berlokasi 

di Kabupaten Kutai Timur dengan total luas area sebesar 557,34 Ha. Kawasan ini 

kaya akan sumber daya alam terutama kelapa sawit, kayu dan energi didukung 

dengan posisi geostrategis yaitu terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan 

Indonesia II (ALKI II). Berdasarkan  keunggulan geostrategisnya KEK MBTK  

akan menjadi pusat pengolahan  kelapa sawit dan  produk turunannya, serta pusat 

bagi industri energi seperti industri mineral, gas dan batu bara. Dalam KEK yang 

ditargetkan investasi dapat meningkat sebesar Rp 34,3 triliun hingga tahun 2025 

selain itu diharapkan PDRB Kutai Timur juga dapat meningkat hingga Rp 4,67 

triliun per tahunnya. 

 

Pentingnya ekonomi daerah akan berpengaruh kepada perekonomian nasional, 

namun kurang optimalnya pemanfaatan SDA dan permasalahan-permasalahan 
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seperti perizinan lahan dan infrastruktur yang kurang memadai dapat menghambat 

pertumbuhan ekonomi. Dalam KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan terdapat 

kebijakan insentif dan rencana-rencana terkait pembangunan infrastruktur. Upaya 

pemberian kebijakan insentif  ini diharapkan dapat memberi kemudahan dalam 

menumbuhkan perekonomian serta memberi rangsangan terhadap pelaksanaan 

kegiatan yang sejalan dengan tata ruang. Dengan adanya KEK MBTK yang 

ditetapkan pada tahun 2014 ini seharusnya dapat membuat perekonomian di Kutai 

Timur meningkat di tahun-tahun berikutnya karena tujuan dibuatnya KEK ini 

adalah untuk mengembangkan kegiatan perekonomian dan menciptakan nilai 

tambah melalui industrialisasi atas komoditi di wilayah tersebut. Maka dari itu 

penting untuk diteliti lebih lanjut apakah dengan adanya KEK dan kebijakan 

insentif ini benar-benar bisa meningkatkan perekonomian. 

 

 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Kalimantan Timur Dalam Angka, luas tanaman perkebunan secara 

keseluruhan di Kalimantan Timur tahun 2017 adalah 1.352.063 hektar dengan 

produksi sebesar 13.250.778 ton dan berhasil mengembangkan produk komoditas 

berupa karet, kelapa hybrida, kelapa sawit, kopi, lada, cengkeh, kakao, jarak, nira, 

serta beberapa tanaman farmasi yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi di pasar 

lokal maupun pasar internasional. Dari seluruh Kawasan budidaya non kehutanan 

yang ada di Provinsi Kalimantan Timur porsi terbesar untuk luas tanaman maupun 

produksi ditunjukan oleh tanaman kelapa sawit yang produksinya mencapai 

13.164.310 ton dari luas tanam seluas 1.192.342 hektar dengan produksi terbesar di 

Kabupaten Kutai Timur, lalu Tanaman Karet sebagai tanaman dengan produksi 

terbesar kedua di Kalimantan Timur. Produksi Karet pada tahun 2017 sebanyak 

63.510 ton. 

 

Berdasarkan Kalimantan Timur Dalam Angka Selama tahun 2013 hingga tahun 

2107 struktur perekonomian Kalimantan Timur didominasi oleh 5 (lima) kategori 

lapangan usaha. Lapangan usaha yang berperan besar dalam pertumbuhan PDRB 
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Kalimantan Timur pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan 

dan Penggalian, yaitu mencapai 46,31 persen. Selanjutnya lapangan usaha Industri 

Pengolahan sebesar 19,07 persen, dan disusul oleh lapangan usaha Konstruksi 

sebesar 9,07 persen. Berikutnya terdapat lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan 

perikanan sebesar 7,96 persen.  

 

 

Sumber: BPS Kalimantan Timur 

Gambar 1. 1 

Laju Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Konstan 

2011-2018 

 

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PDRB di 

Kalimantan Timur memiliki kondisi yang tidak stabil, banyak terjadi penurunan 

dari tahun 2011 hingga 2015. Maka dari itu untuk meningkatkan perekonomian 

Kalimantan Timur dibuatlah Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans 

Kalimantan.  

 

Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus 

Maloy Batuta Trans Kalimantan  menyebutkan bahwa dibuatnya KEK MBTK  ini 

untuk mengembangkan kegiatan perekonomian di wilayah Kutai Timur serta untuk 
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menunjang percepatan dan perluasan pembangunan  perekonomian  nasional 

dengan cara mengembangkan wilayah Kutai Timur. Kawasan ini kaya akan sumber 

daya alam terutama kelapa sawit, kayu dan energi yang didukung dengan posisi 

geostrategis yaitu terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI 

II). ALKI II merupakan lintasan laut perdagangan internasional yang 

menghubungkan Pulau Kalimantan dan Sulawesi, serta merupakan jalur regional 

lintas trans Kalimantan, dan transportasi penyeberangan ferry Tarakan-Tolitoli, dan 

Balikpapan-Mamuju. Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian yaitu 

dengan mengembangkan investasi kerena investasi merupakan salah satu factor 

penting bagi peningkatan pembangunan perekonomian, akan tetapi terdapat 

kendala dalam menarik para investor untuk berinvestasi di KEK Maloy batuta Trans 

Kalimantan. Kendala yang dihadapi yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang 

masih kurang memadai. Maka dari itu KEK ini dibuat untuk menarik para investor 

dengan memberikan atau menyediakan kebijakan insentif. 

 

Kebijakan pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Investasi di Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, diharapkan dapat 

meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi 

serta mendorong peranserta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan 

daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh pemerintah 

daerah. 

 

Dalam KEK Maloy terdapat kebijakan insentif untuk meningkatkan perekonomian 

kawasan. Menurut Raperda RTR Maloy Insentif merupakan perangkat atau upaya 

untuk memberikan  rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan 

rencana tata ruang. Pemberian insentif ini sendiri bertujuan untuk mempercepat 

penyebaran investasi, Insentif atau fasilitas diberikan supaya ada percepatan dari 

sektor ekonomi. Perekonomian akan meningkat bila sektor-sektor dibawahnya 

bekerja dengan baik, termasuk sisi sektor produksi, yaitu industri. Sektor yang 

diutamakan dalam pemberian insentif di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan ini 
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adalah sektor industri pengolahan kelapa sawit dan industri pengolahan kayu, 

kebijakan insentif yang diberikan adalah Tax Holiday yang berupa pengurangan 

PPh sebesar 20-100% selama 10-25 tahun untuk nilai investasi lebih dari satu triliun 

serta pengurangan PPh sebesar 20-100% selama 5-15 tahun untuk nilai investasi 

lebih dari 500 miliar.  

 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah di jelaskan maka pertanyaan yang 

ingin dijawab dalam penelitian ini yaitu: 

ñApakah kebijakan insentif yang ada dalam KEK Maloy Batuta Trans 

Kalimantan dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kutai Timur 

dan peningkatan Tenaga Kerja serta pengurangan kemiskinan?ò 

 

 Tujuan dan Sasaran 

Pada sub bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran dibuatnya penelitian ini agar 

dalam penyusunannya dapat teridentifikasi masalah yang akan di ungkapkan. 

 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh 

pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK 

MBTK) terhadap perekonomian Kabupaten Kutai Timur. 

 

1.3.2 Sasaran 

Adapun sasaran dalam pencapaian tujuan di atas adalah : 

1. Teridentifikasinya perekonomian Kabupaten Kutai Timur dan Provinsi 

Kalimantan Timur 

2. Teridentifikasinya pengembangan KEK Maloy dan Program Insentif 

terhadap pengembangan KEK Maloy 

3. Teridentifikasinya peran sektor industri KEK Maloy terhadap Provinsi 

Kalimantan Timur 

4. Analisis pengaruh investasi terhadap perekonomian Kabupaten Kutai 

Timur.  
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5. Analisis pengaruh insentif pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus 

Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) terhadap perekonomian 

Kabupaten Kutai Timur. 

 Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup terdiri dari tiga bagian, yaitu ruang lingkup substansi, waktu dan 

ruang lingkup wilayah. 

 

1.4.1 Ruang Lingkup Substansi  

Ruang Lingkup Substansi dalam penelitian ini yaitu membahas tentang pengaruh 

kondisi eksisting terhadap kebijakan insentif yang dikeluarkan di dalam KEK 

MBTK, dalam kebijakan insentif tersebut sektor industri yang diutamakan adalah 

Industri Pengolahan Kelapa Sawit dan Industri Pengolahan Kayu. Berdasarkan 

tujuan dan sasaran pada laporan ini maka terdapat beberapa hal yang akan dibahas 

dan dikaji. Adapun ruang lingkup substansi dari penyusunan laporan ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kondisi perekonomian Kabupaten Kutai Timur yang 

dilihat dari nilai PDRB tahun 2010 hingga 2018, Investasi PMA dan PMDN 

tahun 2010 hingga 2017, Ketenagakerjaan tahun 2010 hingga 2018, Angka 

Pengangguran dan Kemiskinan tahun 2010 hingga 2018. 

2. Mengidentifikasi kebijakan insentif apa saja yang ada dalam KEK Maloy 

Batuta Trans Kalimantan dan perkembangan yang terjadi setelah adanya 

penetapan KEK dan Insentif yang ditetapkan pada tahun 2014. Penelitian 

pengaruh dilakukan dengan melihat perkembangan sebelum penetapan 

KEK yaitu dari tahun 2010 hingga 2013 dan sesudah adanya insentif yaitu 

tahun 2014 hingga 2018. 

3. Mengidentifikasi peran sektor industri KEK MBTK terhadap Provinsi 

Kalimantan Timur dengan melakukan analisis peran sekor Industri KEK 

Maloy Batuta Trans Kalimantan dengan metoda perhitungan Location 

Quotient dan Shift Share. 
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4. Menganalisis pengaruh investasi terhadap perkembangan KEK Maloy 

Batuta Trans Kalimantan. 

5. Menganalisis pengaruh insentif terhadap pengembangan KEK Maloy 

Batuta Trans Kalimantan dengan melihat kondisi ekonomi sebelum adanya 

insentif yaitu tahun 2010 hingga tahun 2013 dan sesudah adanya insentif 

yaitu tahun 2014 hingga 2017 dan melihat dari hasil perhitungan proyeksi. 

 

1.4.2 Waktu 

Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan ini ditetapkan pada 

tahun 2014 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014, dalam penelitian 

ini data ditinjau dari tahun 2010 hingga 2018 untuk melihat kondisi sebelum yaitu 

tahun 2010 hingga 2013 dan sesudah adanya insentif yaitu tahun 2014 hingga 2018. 

Namun untuk data investasi hanya tahun 2010 hingga 2017. 

 

1.4.3 Ruang Lingkup Wilayah 

Wilayah penelitian ini adalah Kabupaten Kutai Timur yang berada di Provinsi 

Kalimantan Timur. Luas wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah 35.747,50 km² 

atau 17 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai 

Timur merupakan wilayah yang dijadikan wilayah pengembangan ekonomi. Pada 

tahun 2014 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 Kabupaten Kutai 

Timur dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan 

dengan luas 557,34..Ha karena memiliki banyak potensi Sumber Daya Alam yang 

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah maupun provinsi. 

Maka dari itu akan diteliti pengaruh adanya KEK MBTK khususnya dengan adanya 

kebijakan insentif terhadap pengembangan ekonomi. 
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Gambar 1. 2 
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Gambar 1. 3 



11 
Institut Teknologi Nasional 

 

 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan pada laporan ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan 

perincian sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang, Rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran yang 

ingin dicapai, ruang lingkup wilayah, ruang lingkup substansi, metode penelitian, 

teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sempel, teknik analisis dan 

pengolahan data, kerangka pemikiran, kerangka analisis serta sistematika penulisan 

yang berisi tentang pokok – pokok pikiran dalam setiap bab yang ada. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas teor-teori, potensi, permasalahan yang berkaitan dengan isentif, 

investasi, ketenagan kerjaan dan kemiskinan serta penelitian terdahulu 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metodologi penelitian yang akan digunakan 

untuk menganalisis Pengaruh Kebijakan Insentif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten Kutai Timur dan Peningkatan Tenaga Kerja Serta Pengurangan 

Kemiskinan 

 

BAB IV  KEBIJAKAN DAN GAMBARAN UMUM WILAYAH 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum wilayah, kondisi 

perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur dan Kutai Timur serta kebijakan 

insentif di Kabupaten Kutai Timur 

 

BAB V ANALISIS ANALISIS PENGARUH INSENTIF TERHADAP 

KABUPATEN KUTAI TIMUR 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai analisis peran Sektor Industri KEK Maloy 

Batuta Trans Kalimantan terhadap Provinsi Kalimantan Timur, Analisis Pengaruh 
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Insentif Pengembangan KEK Maloy terhadap perekonomian Kutai Timur dan 

Analisi Rasio Pengaruh PDRB  

 

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan penelitian, rekomendasi 

penelitian, catatan penelitian, dan penelitian selanjutnya terkait kajian penelitian 

ini. 
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 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 

Gambar 1. 4 

Kerangka Pemikiran

Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2014 menetapkan 

Kabupaten Kutai Barat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus 

Maloy Batuta Trans Kalimantan untuk mempercepat  

pembangunan perekonomian di Kutai Timur. 

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 

2019 tentang Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Investasi di Daerah.  

Pengembangan KEK MBTK  

Tujuan 

 Mengidentifikasi pengaruh kebijakan  insentif pengembangan 

Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK 

MBTK) terhadap perekonomian Kabupaten Kutai Timur. 

 

Teridentifikasinya pengembangan KEK Maloy 

dan Program Insentif terhadap pengembangan 

KEK Maloy 

Analisis pengaruh insentif pengembangan Kawasan 

Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan 

(KEK MBTK) terhadap perekonomian Kabupaten 

Kutai Timur. 

Teridentifikasinya peran sektor industri KEK Maloy 

terhadap Provinsi Kalimantan Timur 

Teridentifikasinya perekonomian 

Kabupaten Kutai Timur dan Provinsi 

Kalimantan Timur 

Kesimpulan dan Rekomendasi 




