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ANALISIS EKONOMI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

TAHUN 2011-2019 

 
 

Abstrak  
 

Kalimantan Timur merupakan sebuah provinsi di Indonesia dengan berbagai sumber daya 

alam yang terkandung didalamnya. Tetapi dengan adanya potensi tersebut ternyata 

pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan baik, bahkan beberapa di tahun tertentu 

menunjukkan angka yang minus. Faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut adalah 

ketidakstabilan harga global terutama sektor tambang batubara yang akan berdampak pada 

sektor lain. Karena dilihat dari kondisi geologi sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan 

Timur mengandung mineral bahan tambang. Dari penelitian ini bertujuan: 1) Bagaimanakah 

tren pertumbuhan ekonomi wilayah di setiap kabupaten/kota? 2) Apa yang menjadi sektor 

unggulan dalam ekonomi wilayah Kalimantan Timur? 3) Bagaimanakah ketimpangan yang 

terjadi pada suatu wilayah yang terjadi di provinsi Kalimantan Timur? Metode penelitian ini 

menggunakan analisis data sekunder. Dari data sekunder tersebut dianalisis menggunakan 

pertumbuhan ekonomi, Tipology Klassen, Locationt Quotient (LQ), dan Indeks Williamson.  

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa tren pertumbuhan ekonomi naik terjadi di Kota 

Bontang. Tren pertumbuhan ekonomi stabil (fluktuatif) terjadi di Kota Samarinda, Kota 

Balikpapan, dan Kabupaten Mahakam Ulu. Tren pertumbuhan menurun terjadi di 

Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu juga terjadi perubahan tren pertumbuhan 

ekonomi dari awal terjadi penurunan kemudian bisa mengalami kenaikan. Hal ini terjadi di 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, 

dan Kabupaten Kutai Timur. Terdapat beberapa sektor unggulan di setiap kabupaten/kota, 

yaitu Kota Balikpapan dengan sektor unggulan industri pengolahan, konstruksi, transportasi, 

akomodasi, komunikasi, jasa keuangan, dan real estate. Kabupaten Berau dengan sektor 

unggulan pertambangan, perdagangan, dan jasa kesehatan. Kota Bontang dengan sektor 

unggulan transportasi, real estate, dan jasa perusahaan. Kabupaten Kutai Barat dengan sektor 

unggulan pertambangan, konstruksi, perdagangan, administrasi pemerintahan, dan jasa 

kesehatan. Kabupaten Kutai Timur dengan sektor unggulan pertambangan. Kabupaten Kutai 

Kartanegara dengan sektor unggulan pengadaan listrik. Kabupaten Mahakam Ulu dengan 

sektor unggulan transportasi. Kabupaten Paser dengan sektor unggulan pertambangan. 

Kabupaten Penajam Paser Utara dengan sektor unggulan, konstruksi, dan administrasi 

pemerintahan. Kota Samarinda dengan sektor unggulan pengadaan listrik, pengadaan air, 

akomodasi, jasa keuangan, real estate, dan jasa lainnya. Dalam kinerja pembangunan 

ekonomi tahun 2011-2019 provinsi Kalimantan Timur masih terjadi ketimpangan antar 

wilayah. Meskipun nilai IW setiap tahun terjadi penurunan tetapi rata-rata menunjukkan nilai 

IW masih 0,54 yang artinya masih dikatakan ketimpangan tinggi. Hal ini terjadi karena 

pembangunan terpusat pada daerah-daerah yang telah maju dan setiap daerah memiliki 

kandungan sumber daya yang berbeda, seperti Kota Samarinda, Kota Bontang, dan 

Kabupaten Kutai Timur. 
 

Kata Kunci: Pertumbuhsn Ekonomi, Tipology Klassen, LQ, Indeks Williamson, 

Kalimantan Timur 
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Abstract 
 

East Kalimantan is a province in Indonesia with various natural resources contained therein. But 

with this potential, it turns out that economic growth is not in line well, even in certain years it 

shows a minus figure. The factor affecting this problem is the instability of global prices, 

especially the coal mining sector which will have an impact on other sectors. Because seen from 

the geological condition, most of East Kalimantan Province contains mineral minerals. This 

research aims: 1) What is the trend of regional economic growth in each district / city? 2) What 

are the leading sectors in the economy of the East Kalimantan region? 3) How is the imbalance 

that occurs in an area in the province of East Kalimantan? This research method uses secondary 

data analysis. The secondary data were analyzed using economic growth, Klassen Typology, 

Location Quotient (LQ), and Williamson Index. 

From these results indicate that an upward trend in economic growth occurred in Bontang City. 

The trend of stable (fluctuating) economic growth occurred in Samarinda City, Balikpapan City, 

and Mahakam Ulu Regency. The downward trend in growth occurred in Penajam Paser Utara 

District. In addition, there is also a change in the trend of economic growth from the beginning 

of a decline to then an increase. This happened in West Kutai Regency, Paser Regency, Kutai 

Kartanegara Regency, Berau Regency, and East Kutai Regency. There are several leading sectors 

in each district / city, namely the City of Balikpapan with the leading sectors in the 

manufacturing, construction, transportation, accommodation, communications, financial 

services and real estate industries. Berau Regency with its leading sectors in mining, trade and 

health services. Bontang City with its leading sectors of transportation, real estate and corporate 

services. West Kutai Regency with its leading sectors in mining, construction, trade, government 

administration and health services. East Kutai Regency with the leading mining sector. Kutai 

Kartanegara Regency with the leading sector of electricity procurement. Mahakam Ulu Regency 

with its leading transportation sector. Paser Regency with the leading mining sector. Penajam 

Paser Utara Regency with its leading sectors, construction, and government administration. 

Samarinda City with its leading sectors of electricity supply, water supply, accommodation, 

financial services, real estate and other services. In the performance of economic development 

in 2011-2019, East Kalimantan province still has imbalances between regions. Even though the 

IW value has decreased every year, the average IW value is still 0.54, which means that there is 

still high inequality. This occurs because development is centered on areas that have been 

developed and each region has a different resource content, such as Samarinda City, Bontang 

City, and East Kutai Regency. 

Keywords: Economic Growth, Klassen Typology, LQ, Williamson Index, East Kalimantan 

 
1. PENDAHULUAN  

Permasalahan yang didalamya terutama menyangkut sosial ekonomi pasti terjadi pada suatu wilayah 

(Muta’ali, 2011:2). Wilayah sendiri memiliki permasalahan yang berkaitan dengan pertumbuhan 

ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi menjadi aspek keberhasilan pada suatu pembangunan 

wilayah. Tentang permasalahan di bidang ekonomi terutama pertumbuhan ekonomi wilayah, 

pendekatan keruangan diperlukan untuk mengetahui struktur potensi terutama dalam hal ekonomi dalam 

suatu wilayah. Dalam konteks geografi ekonomi (Tarigan, 2003) menjelaskan adanya aktivitas ekonomi 

dapat menunjukkan kegiatan suatu lokasi dan bagaimana wilayah tersebut berinteraksi serta gejala-

gejala apa yang timbul dari kegiatan tersebut yang berkaitan dengan lokasi atau tempat sehingga 
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ditemukan prinsip penggunaan ruang. 

 PDRB menjadi suatu indicator untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi wilayah. Dilihat 

dari PDRB, setiap daerah memiliki perbedaan pertumbuhan ekonomi yang bervariasi atau tidak sama. 

Hal tersebut dipengaruhi oleh perbedaan kualitas kandungan sumber daya alam yang didukung dari 

kondisi geografis serta kualitas sumber daya manusia. Dampak dari pertumbuhan di tiap daerah yang 

berbeda menyebabkan kesenjangan atau ketimpangan disuatu daerah. 

Seperti pada penelitian ini yaitu provinsi Kalimantan Timur yang mengalami permasalahan 

tentang pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil bahkan cenderung mengalami penurunan sampai angka 

minus dibanding dengan rata-rata pertumbuhan nasional. Bisa diketahui penyebab penurunan ini 

disebabkan karena kurangnya pemerataan sektor yang dikembangkan atau masih mengfokuskan satu 

sektor tertentu saja dalam pembangunannya. Selain itu kurangnya pemerataan persebaran penduduk 

menjadi masalah kesenjangan yang terjadi pada wilayah ini. Tiap daerah di provinsi Kalimantan Timur 

juga memiliki besaran perbedaan nilai PDRB yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh potensi kondisi 

sumber daya yang dimiliki setiap daerah berbeda. Dengan melihat perbedaan nilai PDRB tersebut perlu 

adanya perencanaan pembangunan daerah untuk mengacu pemerataan pembangunan dalam 

meningkatkan kesejahteraan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah secara optimal. Penelitian 

ini akan membahas atau mengkaji struktur ekonomi wilayah provinsi Kalimantan Timur untuk 

menentukan kebijakan perencanaan yang akan datang dalam hal pemerataan pembangunan. 

2.  METODE  

Penelitian ini dilakukan di wilayah provinsi Kalimantan Timur yang menggunakan populasi seluruh 

kabupaten/kota yang berjumlah 10. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari 

instansi pemerintah yaitu BPS provinsi, BPS kabupaten, serta data sekunder lainnya yang berasal dari 

jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini dilakukan secara deskriptif kuantitatif yaitu 

menjabarkan atau menguraikan data angka menjadi kalimat yang bisa dijelaskan. Penelitian ini 

menggunakan beberapa metode analisis, yaitu analisis pertumbuhan ekonomi untuk mengetahui 

gambaran kinerja perekonomian yang menjadi indicator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. 

Gambaran yang dilakukan dalam hal ini menggunakan kurun waktu dari tahun 2011-2019. Analisis 

Tipologi Klassen untuk mengetahui struktur laju pertumbuhan tiap sectoral pada masing-masing daerah. 

Analisis LQ untuk menentukan dan mengelompokkan kategori tiap sektor untuk dikelompokkan 

menjadi sektor basis maupun non basis. Dari kedua alat analisis yaitu tipologi klassen dan LQ 

digabungkan menjadi analisis overlay, yaitu penggabungan data analisis tipologi klassen dan LQ untuk 

menentukan sektor unggulan. Analisis Indeks Williamson untuk mengukur besarnya disparasitas atau 

ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Pertumbuhan Ekonomi 

Setiap daerah di provinsi Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, hal ini 

dikarenakan kontribusi potensi sumber daya alam di setiap masing-masing kabupaten/kota berbeda-

beda. Dari pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat tren laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2011-

2019 untuk mengetahui tipe klasifikasi tren naik, stabil, dan menurun. Untuk laju tren pertumbuhan 

ekonomi naik dialami di Kota Bontang. Pertumbuhan ekonomi rata-rata pada periode tahun 2011-

2019 hanya -3,15%. Hal ini yang menjadi permasalahan pembangunan pada kota ini. Dari 

keseluruhan lapangan usaha selama sembilan terakhir ini, sektor pertambangan dan industri 

pengolahan paling dominan yang pengaruhi pertumbuhan minus. Karena sektor tersebut 

berkontribusi besar dalam PDRB sebesar 84,11%. Wilayah Kota Bontang juga tidak memiliki 

potensi sumber daya alam baik dari pertanian maupun pertambangan, mengingat dari kondisi daerah 

ini adalah kawasan perkotaan. Oleh karena itu selama ini Kota Bontang masih bergantung pada bahan 

makanan dari daerah lain. 

Kemudian untuk laju tren pertumbuhan ekonomi stabil dialami di Kota Samarinda,  Kota 

Balikpapan, dan Kabupaten Mahakam Ulu. Kabupaten Mahakam Ulu merupakan kabupaten baru di 

Kalimantan Timur dari pemekaran Kutai Barat.yang diresmikan tahun 2013 lalu. Sebagai kabupaten 

baru, perekonomian di Kabupaten Mahakam Ulu menunjukkan laju pertumbuhan positif. Laju 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu menunjukkan pergerakan fluktuatif namun masih 

di angka positif yaitu rata-rata sebesar 4,47% dengan di didukung kontribusi PDRB sektor pertanian 

dan kehutanan sebesar 76,57%. Hal ini Kabupaten Mahakam Ulu merupakan wilayah kawasan hulu 

dari sungai Mahakam, sungai yang terpanjang di provinsi Kalimantan Timur yang didominasi area 

hutan hujan tropis membuat subsector kehutanan ini menjadikan sebagai potensi unggulan. 

Kemudian untuk subsector pertanian juga berpotensi unggul dalam kabupaten ini. Hal ini didukung 

dengan jenis tanah di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu adalah alluvial, padsolik, organosol, lithosol, 

latosol, dan lain-lain dengan didukung kondisi iklim yang cocok di Kalimantan timur yang tergolong 

tipe iklim tropika humida yang bersifat masam. 

Balikpapan adalah sebuah kota yang menjadi pusat bisnis dan industri di Kalimantan Timur. 

Selama sembilan tahun terakhir menunjukkan tren stabil fluktuatif setiap tahunnya dengan rata-rata 

sebesar 4,23%. Sektor industri dan konstruksi menjadi penyumbang besar dalam kontribusi PDRB 

yaitu sebesar 57,54% dan 12,33%. Adanya sektor industri di Kota Balikpapan didukung dengan 

adanya Kawasan Industri Kariangau (KIK) menjadi kawasan perkotaan berbasis kegiatan industri 

sebagai pusat pertumbuhan Kota Balikpapan dan sekitarnya. Dengan kawasan yang strategis 

berbatasan langsung dengan selat Makassar dan didukung adanya pelabuhan, memudahkan aktivitas 
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perekonomian seperti indutri, perdagangan dapat dipasarkan ke dalam negeri maupun luar negeri.. 

Hal ini sesuai dengan potensi sebagai kota jasa yang dilengkapi fasilitas jasa dan transportasi seperti 

bandara internasional dan pelabuhan utama. Kota Balikpapan juga sebagai simpul utama kegiatan di 

Kalimantan Timur. Mengingat kota ini sebagai jalur distribusi antara kabupaten/kota di Kalimantan 

Timur. 

Kota Samarinda merupakan salah satu ibukota di provinsi Kalimantan Timur. Selama sembilan 

tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda mengalami tren stabil fluktuatif denan rata-

rata sebesar 4,55%. Sektor konstruksi menjadi kontribusi besar dalam PDRB sebesar 19,87%. 

Sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah. Kota ini menjadi pusat perekonomian bagi 

Kalimantan Timur yang memiliki posisi yang strategis bagi kegiatan industri, perdagangan, dan jasa. 

Sebagai kota pusat pemerintahan provinsi maupun kota itu sendiri pertumbuhan ekonomi 

menjadikan tolak ukur bagi perkembangan perekonomian provinsi Kalimantan Timur. Kota 

Samarinda menjadi kawasan perkotaan, untuk kegiatan industri hanya berkontribusi lebih kecil, 

Sebaliknya disektor perdagangan, pengadaan, akomodasi, transportasi, komunikasi dan jasa-jasa 

tergolong laju pertumbuhan yang meningkat. Hal ini menunjukkan Kota Samarinda perlahan 

menunjukkan sebagai kota pelayanan. Terlihat ada pergeseran sektor primer (pertanian dan 

pertambangan) dan sektor manufaktur mengalami penurunan dan bergeser menjadi sektor pelayanan 

yang meliputi perdagangan, penyediaan, akomodasi, dan jasa-jasa yang mengalami peningkatan. 

Untuk laju tren pertumbuhan ekonomi menurun dialami Kabupaten Penajam Paser Utara. 

Daerah ini juga mengalami tren pertumbuhan menurun kemudian hingga pada puncaknya di tahun 

2016 sebesar -0,47%. Sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi pada wilayah berikut 

dengan kontribusi 33,85%. Hal ini lebih sedikit dibanding wilayah kabupaten lain karena sektor lain 

juga ikut berkontribusi dalam peranan perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sektor 

pertanian sebesar 21,08%, industri penggolahan sebesar 15,23%, dan sisanya sektor lain. Berarti 

dalam perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara tidak hanya mengandalkan sektor 

pertambangan saja, tapi sudah mengembangkan sektor lain seperti sektor pertanian dan industri. 

Tetapi dalam sembilan tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi mengalam penurunan. Hal ini terjadi 

karena dampak krisis ekonomi gobal yang mengalami penurunan harga komoditas utama sektor 

andalan yaitu sektor migas yang sangat berpengaruh pada perekonomian di Kabupaten Penajam 

Paser Utara yang membuat beberapa sektor lapangan usaha juga mengalami pertumbuhan minus. 

Selama sembilan tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser mengalami tren 

penurunan kemudian mengalami kenaikan dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 

3,88%. Sektor yang pengaruhi pertumbuhan minus tersebut adalah sektor pertambangan atau 

pengolahan mencapai -7,45%. Sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi dalam 
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perekonomian di Kabupaten Paser sebesar 75,47%. Dari penurunan tersebut disebabkan oleh 

melemahnya perekonomian dan turunnya harga komoditas terutama migas dan batubara di pasar 

internasional di tahun 2015 dan tahun 2016. Kemudian mulai tahun 2017 ekonomi mulai membaik 

dengan peningkatan pertumbuhan per tahun sampai tahun 2019 sebesar 3,88%. Kenaikan 

pertumbuhan tersebut diakibatkan harga komoditas sudah stabil dan diikuti sektor lainnya yang 

pengaruhi peningkatan, seperti sektor industri pengolahan dan konstruksi. 

Dilihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi selama tahun 2011-2019, perekonomian Kutai 

Barat menunjukkan tren menurun kemudian bisa mengalami kenaikan dengan menghasilkan rata-

rata sebesar 6,04%. Penurunan signifikan hingga menunjukkan minus sebesar -1,41% di tahun 2015. 

Hal ini disebabkan penurunan harga komoditas pertambangan dan penggalian yang memiliki 

kontribusi besar dalam perekonomian di Kutai Barat sebesar 57,73%. Kondisi wilayah Kabupaten 

Kutai Barat yang memiliki beragam formasi geologi yang mengandung jenis mineral bahan tambang 

membuat daerah ini memiliki potensi yang besar di sektor pertambangan dan penggalian. 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur menunjukkan tren penurunan kemudian 

mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 5,62%. Hal ini disebabkan sektor pertambangan 

memiliki kontribusi perekonomian terbesar di Kabupaten Kutai Timur sebesar 83,77% yang 

mengalami kontraksi pertumbuhan minus di tahun 2016 menyebabkan laju perekonomian lainnya 

juga ikut berkurang. dengan didukung kondisi wilayah Kutai Barat memiliki formasi geologi yang 

mengandung mineral maupun bahan tambang terutama batubara yang membuat sektor ini 

berkontribusi lebih pesat. Perekonomian kabupaten Kutai Timur masih menggantungkan sektor 

pertambangan. Akibatnya kurangnya pemerataan terhadap sektor lainnya yang hanya berkontribusi 

lebih kecil. 

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau menunjukkan tren menurun di mana terjadi 

penurunan signifikan dari tahun 2011 sampai tahun 2016 menjadi -1,7%, kemudian bisa menaik 

hingga di tahun 2019 meskipun masih fluktuatif. Sektor yang berpengaruh dalam penurunan 

pertumbuhan ekonomi ini adalah sektor pertambangan dan penggalian yang menurun setiap tahunnya 

sampai tahun 2016 sebesar -2,42% dengan kontribusi dalam PDRB sebesar 63,03%. Hal ini juga 

berdampak pada sektor lain yang menunjukkan angka minus di tahun 2016 tersebut. Kondisi wilayah 

Kabupaten Berau yang memiliki beragam formasi geologi yang mengandung jenis mineral batubara 

membuat daerah ini memiliki potensi besar di sektor pertambangan. Sektor ini merupakan sektor 

yang menjadi tulang punggung perekonomian dari Kabupaten Berau ini. 

Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren menurun dimana pertumbuhan ekonomi 

tertinggi dicapai pada tahun 2012 sebesar 5,49% kemudian menunjukkan penurunan hingga di angka 

minus di tahun 2015 sebesar -7,17%, kemudian bisa mengalami kenaikan per tahunnya. Sektor yang 
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berpengaruh tumbuh minus ini adalah sektor pertambangan dengan kontribusi dalam PDRB sebesar 

75,77%. Hal itu terjadi karena terjadi krisis global harga hasil sektor pertambangan dan penggalian 

mengalami penurunan. Kondisi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki beragam 

formasi geologi yang mengandung jenis mineral bahan tambang membuat daerah ini memiliki 

potensi besar di sektor pertambangan dan penggalian. 

3.2 Sektor Unggulan 

Hasil ini menggunakan overlay, digunakan untuk penarikan kesimpulan dengan penggabungan 

dua analisis, yaitu analisis tipologi klassen dan analisis LQ untuk menentukan sektor unggulan di 

masing-masing kabupaten/kota. Dalam hasil ini sektor dikatakan unggul apabila tipology klassen 

menunjukkan kuadran 1 yang berarti sektor tersebut bertumbuh maju dan cepat, kemudian LQ 

menunjukkan sektor tersebut termasuk sektor basis. 

3.2.1 Sektor Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan 

Tabel 1. analisis overlay sektor Sektor Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan 

 

Berdasarkan uraian tersebut, tidak ada wilayah kabupaten/kota yang termasuk sektor unggulan, 

dikarenakan tidak ada yang tergolong sektor bertumbuh maju dan cepat (prima), dan sektor basis. 
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3.2.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian 

Tabel 2. analisis overlay Sektor Pertambangan dan Penggalian 

 

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat empat wilayah kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi sektor 

unggulan, dikarenakan tergolong sektor bertumbuh maju dan cepat (prima), dan sektor basis, yaitu 

di Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Paser. Di 

Kabupaten Kutai Kertanegara LQ menunjukkan sektor basis, tetapi pertumbuhannya lebih rendah 

dari provinsi (Sektor maju tapi tertekan (potensial)) sehingga sektor ini tidak termasuk sektor 

unggulan pada kabupaten tersebut.  

3.2.3 Sektor Industri Pengolahan 

Tabel 3. analisis overlay Sektor Industri Pengolahan 

 

Berdasarkan uraian tersebut, hanya ada satu wilayah kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi sektor 

unggulan, dikarenakan tergolong sektor bertumbuh maju dan cepat (prima), dan sektor basis, yaitu 

di Kota Balikpapan. 
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3.2.4 Sektor Pengadaan Listrik, Gas Electricity & Gas 

Tabel 4. analisis overlay Sektor Pengadaan Listrik, Gas Electricity & Gas 

 

Berdasarkan uraian tersebut, hanya ada dua wilayah kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi sektor 

unggulan, dikarenakan tergolong sektor bertumbuh maju dan cepat (prima), dan sektor basis, yaitu 

di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kota Samarinda. 

3.2.5 Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah 

Tabel 5. analisis overlay Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah 

 

Berdasarkan uraian tersebut, hanya ada satu wilayah kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi sektor 

unggulan, dikarenakan tergolong sektor bertumbuh maju dan cepat (prima), dan sektor basis, yaitu 

di Kota Samarinda. 
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3.2.6 Sektor Konstruksi 

Tabel 6. analisis overlay Sektor Konstruksi 

 

Berdasarkan uraian tersebut, ada tiga wilayah kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi sektor 

unggulan, dikarenakan tergolong sektor bertumbuh maju dan cepat (prima), dan sektor basis, yaitu 

di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Balikpapan. Meskipun di Kota 

Samarinda termasuk sektor basis tetapi tidak termasuk sektor unggulan karena laju pertumbuhannya 

lebih rendah dari provinsi. 

3.2.7 Sektor Perdagangan Besar dan Eceran 

Tabel 7. analisis overlay Sektor Perdagangan Besar dan Eceran 

 

Berdasarkan uraian tersebut, ada tiga wilayah kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi sektor 

unggulan, dikarenakan tergolong sektor bertumbuh maju dan cepat (prima), dan sektor basis, yaitu 

di Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Barat. Meskipun di Kota 

Samarinda dan Kota Balikpapan termasuk sektor basis tetapi tidak termasuk sektor unggulan karena 

laju pertumbuhannya lebih rendah dari provinsi. 
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3.2.8 Sektor Transportasi dan Pergudangan 

Tabel 8. analisis overlay Sektor Transportasi dan Pergudangan 

 

Berdasarkan uraian tersebut, ada tiga wilayah kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi sektor 

unggulan, dikarenakan tergolong sektor bertumbuh maju dan cepat (prima), dan sektor basis, yaitu 

di Kota Balikpapan, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kabupaten Berau. Meskipun di Kota Samarinda 

termasuk sektor basis tetapi tidak termasuk sektor unggulan karena laju pertumbuhannya lebih 

rendah dari provinsi. 

3.2.9 Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

Tabel 9. analisis overlay Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

 

Berdasarkan uraian tersebut, ada dua wilayah kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi sektor 

unggulan, dikarenakan tergolong sektor bertumbuh maju dan cepat (prima), dan sektor basis, yaitu 

di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Meskipun di Kabupaten Berau termasuk sektor basis tetapi 

tidak termasuk sektor unggulan karena laju pertumbuhannya lebih rendah dari provinsi. 
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3.2.10 Sektor Informasi dan Komunikasi 

Tabel 10. analisis overlay Sektor Informasi dan Komunikasi 

 

Berdasarkan uraian tersebut, ada dua wilayah kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi sektor 

unggulan, dikarenakan tergolong sektor bertumbuh maju dan cepat (prima), dan sektor basis, yaitu 

di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Meskipun di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota 

Samarinda termasuk sektor basis tetapi tidak termasuk sektor unggulan karena laju pertumbuhannya 

lebih rendah dari provinsi. 

3.2.11 Sektor Jasa Keuangan 

Tabel 11. analisis overlay Sektor Jasa Keuangan 

 

Berdasarkan uraian tersebut, ada dua wilayah kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi sektor 

unggulan, dikarenakan tergolong sektor bertumbuh maju dan cepat (prima), dan sektor basis, yaitu 

di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. 
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3.2.12 Sektor Real Estat 

Tabel 12. analisis overlay Sektor Real Estat 

 

Berdasarkan uraian tersebut, ada tiga wilayah kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi sektor 

unggulan, dikarenakan tergolong sektor bertumbuh maju dan cepat (prima), dan sektor basis, yaitu 

di Kota Balikpapan, Kabupaten Berau, dan Kota Samarinda. Meskipun di Kabupaten Penajam Paser 

Utara termasuk sektor basis tetapi tidak termasuk sektor unggulan karena laju pertumbuhannya lebih 

rendah dari provinsi. 

3.2.13 Sektor Jasa Perusahaan 

Tabel 13. analisis overlay Sektor Jasa Perusahaan 

 

Berdasarkan uraian tersebut, hanya ada satu wilayah kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi sektor 

unggulan, dikarenakan tergolong sektor bertumbuh maju dan cepat (prima), dan sektor basis, yaitu 

di Kota Bontang. Meskipun di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan termasuk sektor basis tetapi 

tidak termasuk sektor unggulan karena laju pertumbuhannya lebih rendah dari provinsi. 
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3.2.14 Sektor Administrasi Pemerintahan 

Tabel 14. analisis overlay Sektor Administrasi Pemerintahan 

 

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat tiga wilayah kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi sektor 

unggulan, dikarenakan tergolong sektor bertumbuh maju dan cepat (prima), dan sektor basis, yaitu 

di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Samarinda. Meskipun di Kota 

Balikpapan dan Kota Samarinda termasuk sektor basis tetapi tidak termasuk sektor unggulan karena 

laju pertumbuhannya lebih rendah dari provinsi. 

3.2.15 Sektor Jasa Pendidikan 

Tabel 15. analisis overlay Sektor Jasa Pendidikan 

 

Berdasarkan uraian tersebut, tidak ada wilayah kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi sektor 

unggulan, dikarenakan pertumbuhannya masih kurang, meskipun sektornya termasuk sektor basis. 

Seperti di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Berau, dan Kota Samarinda. 
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3.2.16 Sektor Jasa Kesehatan 

Tabel 16. analisis overlay Sektor Jasa Kesehatan 

 

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua wilayah kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi sektor 

unggulan, dikarenakan tergolong sektor bertumbuh maju dan cepat (prima) dan sektor basis, yaitu di 

Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Barat. Meskipun di Kota Samarinda termasuk sektor basis 

tetapi tidak termasuk sektor unggulan karena laju pertumbuhannya lebih rendah dari provinsi. 

3.2.17 Sektor Jasa lainnya 

Tabel 17. analisis overlay Sektor Jasa lainnya 

 

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat satu wilayah kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi sektor 

unggulan, dikarenakan tergolong sektor bertumbuh maju dan cepat (prima), dan sektor basis, yaitu 

di Kota Samarinda. Meskipun di Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten 

Berau termasuk sektor basis tetapi tidak termasuk sektor unggulan karena laju pertumbuhannya lebih 

rendah dari provinsi. 

3.3 Ketimpangan Wilayah 

Tingkat ketimpangan wilayah dapat diukur dengan indeks williamson yang diperoleh terletak 

antara nilai 0-1. Apabila nilai mendekati nilai 0 maka kesenjangan wilayah pendapatan antar 
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kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur adalah rendah, artinya pendapatan ekonomi antar 

daerah merata, Sebaliknya nilai mendekati nilai 1 maka kesenjangan pendapatan antar 

kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur adalah tinggi, artinya pendapatan ekonomi antar 

daerah tidak merata. Berikut hasil indeks williamson pada provinsi Kalimantan Timur tahun 2010-

2019 dapat disajikan pada grafik berikut ini. 

 

Gambar 1. Grafik indeks williamson pada provinsi Kalimantan Timur tahun 2011-2019 

Sesuai hasil pada tabel tersebut indeks williamson di provinsi Kalimantan Timur diperoleh 

dengan rata-rata 0,54 sehingga dapat dikatakan ketimpangan tinggi. Dilihat dari tren per tahun pada 

awal tahun 2010 nilai IW masih tertinggi kemudian berlangsung ke tahun berikutnya selama sepuluh 

tahun terakhir nilai IW semakin menurun sampai di tahun 2019 dengan nilai IW sebesar 0,48. Dapat 

dikatakan dalam pembangunan selama sembilan tahun terakhir ini, provinsi Kalimantan Timur 

mampu menurunkan tingkat ketimpangan antar daerah, meskipun masih dalam kategori ketimpangan 

moderat. 

4. PENUTUP  

4.1 Kesimpulan 

1. Tren pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota memiliki variasi yang berbeda baik adanya 

tren naik, stabil, dan turun dengan tiap tahun yang mengalami fluktuatif. Sebagian besar wilayah 

kabupaten/kota mengalami pergerakan pertumbuhan yang turun bahkan sampai mencapai angka 

minus di tahun 2015 dan 2016 karena di tahun tersebut terjadi krisis global harga hasil sektor 

harga pertambangan dan penggalian mengalami penurunan yang akan berdampak pada sektor 

lain. 

2. Sektor Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan tidak termasuk sektor unggulan di provinsi 

Kalimantan Timur. Sektor Pertambangan dan Penggalian termasuk sektor unggulan di Kabupaten 
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Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Paser. Sektor Industri 

Pengolahan termasuk sektor unggulan di Kota Balikpapan. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas 

termasuk sektor unggulan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Sektor 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah termasuk sektor unggulan di Kota Samarinda. Sektor 

Konstruksi termasuk sektor unggulan di Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Barat, dan 

Kabupaten Penajam Paser Utara. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran termasuk sektor 

unggulan di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Barat. Sektor Transportasi dan Pergudangan 

termasuk sektor unggulan di Kota Balikpapan, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Mahakam Ulu. 

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum termasuk sektor unggulan di Kota Balikpapan 

dan Kota Samarinda. Sektor Informasi dan Komunikasi termasuk sektor unggulan di Kota 

Balikpapan. Sektor Jasa Keuangan termasuk sektor unggulan di Kota Balikpapan dan Kota 

Samarinda. Sektor Real Estat termasuk sektor unggulan di di Kota Balikpapan, Kabupaten Berau, 

dan Kota Samarinda. Sektor Jasa Perusahaan termasuk sektor unggulan di Kota Bontang. Sektor 

Administrasi Pemerintahan termasuk sektor unggulan di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten 

Penajam Paser Utara, dan Kota Samarinda. Sektor Jasa Pendidikan tidak termasuk sektor 

unggulan di provinsi Kalimantan Timur. Sektor Jasa Kesehatan termasuk sektor unggulan di 

Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Barat. Sektor Jasa lainnya termasuk sektor unggulan di 

Kota Samarinda. 

3. Berdasarkan analisis ketimpangan wilayah dari tahun 2011-2019 dengan metode indeks 

williamson terjadi penurunan angka IW setiap tahunnya dari tahun 2011 sebesar 0,64 termasuk 

ketimpangan tinggi kemudian menurun sampai tahun 2019 sebesar 0,47 yang termasuk 

ketimpangan moderat. Tetapi hasil rata-rata IW tahun 2011-2019 sebesar 0,53 masih termasuk 

ketimpangan tinggi. Untuk tiap kabupaten/kota memiliki nilai IW yang bervariasi. Nilai IW 

tinggi (ketimpangan tinggi) terdapat di Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, 

Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang. Nilai IW 

rendah terdapat di Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten 

Mahakam Ulu. 

4.2 Saran 

Pemeritah Provinsi Kalimantan Timur sebaiknya mengupayakan meningkatkan PDRB untuk 

peningkatan sektor unggulan lainnya dengan tidak fokus pada sektor tertentu saja dalam 

pelaksanaan perencanaan pembangunan. Seperti pada saat ini Kalimantan Timur masih 

mengandalkan sektor pertambangan, diharapkan beberapa waktu ke depan untuk 

mengembangkan sektor lainnya, karena pada dasarnya aktivitas pertambangan dan penggalian 

merupakan hasil sumber daya yang tidak bisa diperbaharui yang dalam jangka waktu kedepan 
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akan habis, serta dapat merusak kondisi alam lingkungan. 
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