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DAMPAK TERBENTUKNYA PROVINSI KALIMANTAN
UTARA DALAM PEMBANGUNAN FISIK

DI KABUPATEN BULUNGAN

Yeheskel1, Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si2, Drs. H. Burhanudin, M.Si3

Abstrak
Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bulungan, pengumpulan data

dilakukan dengan cara penelitian kepustakan, penelitian lapangan berupa
obsevasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumentasi. Narasumber dari
penelitian ini adalah Kepala BAPPEDA Kabupaten Bulungan, Kabag
Perencanaan dan Pembangunan BAPPEDA Kabupaten Bulungan dan Kabag
Pembangunan kantor bupati Kabupaten Bulungan. Adapun yang menjadi fokus
dalam penelitan ini yaitu: pembangunan prasarana perhubungan, pembangunan
Prasarana Produksi dan pembangunan prasarana sosial budaya. Analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif
dari Matthew B. Milles dan Michael Huberman dalam Sugiyuono (2004:92)
dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: dampak
terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara dalam pembangunan fisik di Kabupaten
Bulungan membawa dampak yang baik terhadap pembangunan fisik di Bulungan,
karena dengan adanya pemekaran wilayah rentang kendali menjadi pendek, arus
transportasi berjalan dengan baik, kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas
saat ini sudah mulai baik sehingga pelayanan muda didapatkan. Selain itu
pemekaran wilayah dapat memberikan peluang terserapnya masyarakat dalam
lapangan pekerjaan.

Kata Kunci: Dampak, provinsi Kalimantan Utara, pembangunan, fisik,Bulungan.

Pendahuluan
Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan menganut azas

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana memberikan
kesempatan dan keluasaan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah
menurut azas desentralisasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 yang menyatakan pembagian daerah
atas besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan
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dengan Undang-Undang yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan atau pemekaran daerah menjadi dua
daerah atau lebih dapat berupa penggabungan beberapa daerah yang baru harus
berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya,
sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang
memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Sejalan dengan berlakunya otonomi daerah maka setiap Pemerintah
Kabupaten/Kota diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan
sebagai urusan rumah tangganya yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna,
hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pemberian wewenang kepada unit-
unit satuan pemerintah yang lebih rendah dan lebih kecil merupakan suatu
kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari.

Pemekaran wilayah dipandang sebagai terobosan untuk mempercepat
pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh
pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari
upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah dalam
memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas
penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Selain dari pada itu
secara administratif pemerintahan, pemekaran wilayah juga bermanfaat untuk
memperlancar dan menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan sehingga dapat
terselenggara secara efektif, efisien dan produktif.

Pembentukan daerah otonomi ditujukan untuk mengoptimalkan
penyelenggaraan pemerintahan dengan suatu lingkungan kerja yang ideal dalam
berbagai dimensinya. Kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi sekarang ini
telah memberikan dampak positif bagi perkembangan daerah yang dimekarkan,
dengan adanya sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah diberi wewenang
dan tanggung jawab untuk mengatur daerahnya, karena dinilai pemerintah daerah
lebih mengetahui kondisi daerahnya masing-masing.Disamping itu dengan
diterapkannya sistem desentralisasi diharapkan biaya birokrasi yang lebih efisien,
hal ini menjadikan pertimbangan mengapa otonomi daerah harus dilakukan.

Tujuan dari pemekaran wilayah yang terjadi selama ini adalah didasari
oleh ketidakterjangkauan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang
maksimal sebagai akibat luasnya wilayah dan perkembangan jumlah penduduk,
disamping itu sarana dan prasarana penunjang lainnya. Hal itu mengakibatkan
terjadinya kesenjangan dalam masyarakat yang posisinya relatif dekat dengan
pusat pemerintahan dengan masyarakat yang relatif jauh dari pusat pemerintahan.
Pemekaran ini dilakukan untuk  perkembagan yang megarah kepada perbaikan
dan pendekatan pelayanan publik kepada masyarakat, yang pada akhirnya
mensejahterakan penduduk di daerah yang baru dimekarkan.

Terkait dengan pemekaran wilayah, maka terbentuknya wilayah Provinsi
Kalimantan Utara juga mengalami dampak positif, khususnya bagi Kabupaten
Bulungan. Karenadi berikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan
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mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat serta menurut
prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan
Republik Indonesia sehingga dengan sendirinya kewenangan sentralisasi menjadi
berkurang. Disisi lain manfaat dari terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara ini
dapat mengatasi konflik, perbedaan etnis, dan masalah sosial ekonomi yang
terjadi didaerah tersebut. Selain itu munculnya kesempatan identitas lokal yang
ada dimasyarakat, dan dana yang diperoleh dari pemerintah pusat memungkinkan
pemerintah daerah mendorong pembangunan daerah serta membangun program
promosi kebudayaan dan pariwisata sesuai kondisi daerah.

Kerangka Dasar Teori
Dampak

Pengertian dampak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah
benturan, pengaruh yang mendatangkan akibatbaik positif maupun negatif.
Dampak atau pengaruh daya yang ada dan timbul dari suatu (orang, benda) yang
ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Dampak atau
pengaruh keadaan dimana ada hubungan tibal balik atau hubungan sebab akibat
antara apa yang dipengaruhi. (KBBI Online, 2010). Menurut Schemel yang di
kutip oleh Mawardi (2012), “Dampak adalah pengaruh perubahan pada
lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan
pembangunan”.Menurut Soemarwoto (2009:38) “Dampak adalah sebagai suatu
perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. Aktifitas tersebut dapat
bersifat alamiah, baik kimia, fisika dan biologi”.

Otonomi daerah
Menurut Said (2005:6) otonomi daerah dapat dipahami sebagai proses

devolusi dalam sektor publik di mana terjadi pengalihan wewenang dari
pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.Dengan kata
lain, dalam konteks Indonesia, otonomi sebagai sebuah proses pelimpahan
kekuasaan dari pemerintah di Jakarta kepada pemerintah provinsi maupun
kabupaten/kota sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang. Pemberian
otonomi kepada daerah menurut Bratakusuma dan Riyadi (2003:15) merupakan
upaya pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya.

Pemekaran Wilayah
Menurut Brata Kusumah (2004:387) bahwa pemekaran wilayah adalah”

pemecahan wilayah provinsi, wilayah kabupaten/kota dan wilayah kelurahan/desa
menjadi lebih dari satu wilayah di luar wilayah induk yang telah ada. Sehingga
pemekaran wilayah lebih kepada perluasan hubungan yang sifatnya lebih muda
atau dengan memudakan jalur birokrasi masyarakat dengan pemerintah.
Tujuan Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan serta mempercepat pelayanan,
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kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolahan potensi daerah,
keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antara daerah dan pusat. Pada
hakekat tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumber daya
secara berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antara wilayah dan
antara sektor, memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan dapat
meningkatkan kualitas hidup (PP No.129 Tahun 2000). Sedangkan tujuan khusus
pemekaran wilayah antara lain : (Syaukani, 1999:100) Pertama, untuk segera
memeratakan pembangunan secara adil dan bijaksana. Dengan adanya pemekaran
daerah baru diharapkan akan dapat mempermudah pengenalan orientasi
pemerintah setempat mengenai pembagunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Dengan demikian tidak akan ada lagi seorang kepala daerah yang menetapkan
arah pembangunan seenaknya berdasarkan ambisi pribadi.

Desentralisasi
Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014, pasal 1 angka 7, mengatakan

desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
kepada daerah otonom untuk mengatur mengurus urusan pemerintahan dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Rondinelli (dalam Haris,
2005:61) desentralisasi merupakan “transfer of political power”. Desentralisasi
itu sendiri setidak-tidaknya mempunyai dua kelompok tujuan yakni politik dan
administratif. Tujuan politiknya adalah dalam rangka demokratisasi, sedangkan
tujuan administratifnya adalah rangka efektifitas dan efesiensi.

Pembangunan
Bachtiar Effendi (2002:09) mengatakan, “pembangunan merupakan suatu

upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana
dan berkelanjutan dengan prinsip daya gunan, dan hasil guna yang merata dan
berkeadilan”. Pembangunan menurut Siagian (2008:02), “adalah rangkaian usaha
untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang
ditempuh suatu negara atau bangsa menuju modernoitas dalam rangka
pembangunan bangsa (national building)”. Menurut Afifudin (2010:42)
Pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara
berkelanjutan dan terdiri dari tahapan-tahapan yang disatu pihak bersifat
independen akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian “ dari sesuatu yang
bersifat tanpa akhir (never ending).

Konsep Pembangunan
Hakikat darisuatu konsep pembangunan adalah suatu usaha yang

dilakukan dalam mengadakan perubahan-perubahan atau perkembangan menujuh
kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan merupakan suatu peroses
yang dilakukan secara terus menerus, pembangunan juga dilakukan secara
bertahap dan berencana yang berorientasi pada suatu pertumbuhan dan perubahan
yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya serta mencangkup seluruh aspek
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kehidupan, baik lahir maupun batin. Pembangunan itu sendiri merupakan usaha
mencapai tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam
halini sesuai dengan hakekat pembangunan nasional, ialah pembangunan manusia
Indonesiadan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia Bahatiar Efendi
(2002:9).

Metode Penelitian
Berdasarkan bentuk dan format judul penelitian, maka dapat di kategorikan

bahwa jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif.Penelitian
kualitatif bertujuan memberikan penjelasan dari variabel yang diteliti. Dalam
penelitian ini penulis bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan
secaranyata dan sistematis mengenai Dampak pemekaran Provinsi Kalimantan
Utara dalam pembagunan fisik di Kabupaten Bulungan.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu:
1. Dampak terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara dalam pembangunan

fisik di Kabupaten Bulungan:
a. Pembangunan prasarana perhubungan
b. Pembangunan prasarana produksi
c. Pembangunan prasarana sosial budaya.

2. Hambatan-hambatan dalam pembangunan fisik di Kabupaten Bulungan
pada saat sebelum dan sesudah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara.

Hasil Penelitian
Dampak Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pembangunan Fisik
Di Kabupaten Bulungan
Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik merupakan salah satu wujud nyata dari pembangunan
segi-segi non fisik yang meliputi prasarana sosial budaya, perhubungan dan
produksi. Apabila kita hubungkan dengan pengertian pembangunan fisik diatas,
maka pengertian pembangunan fisik yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh suatu
bangsa, Negara dan pemerintah, dengan tujuan untuk mengarahkan perubahan
yang lebih baik dan perubahan tersebut dapat dilihat secara nyata dari bentuk
perubahannya. Dalam pembangunan fisik ini ditunjukan dengan adanya proyek-
proyek pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana fisik seperti proyek fisik
dari pembangunan prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana sosial
budaya. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, maka penulis melampirkan
data pembangunan fisik di Kabupaten Bulungan.

Prasarana Perhubungan
Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, maka penulis melakukan

wawancara langsung dengan key informan yaitu kepala BAPPEDA Kabupaten
Bulungan mengenai Peningkatan prasarana perhubungan setelah terbentuknya
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Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Bulungan, saat ditemui di kantor
BAPPEDA Kabupaten Bululngan beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pembangunan Prasarana perhubungan yaitu darat, laut dan udara,
setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara pembangunan prasarana
perhubungan menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Bulungan.
Dalam pembanguna prasarana perhubungan darat semejak terbentuknya
Provinsi Kalimantan Utara, ada pengembangan jalan dan perluasan jalan
kususnya dalam kota dan pembangunan jalan menuju daerah-daerah
plosok kabupaten di karenakan jalan menjadi kebutuhan yang mendasar
guna mendukug pembangunan yang lain oleh karena itu pembangunan
jalan menjadi fokus pemerintah daerah sejak terbentuknya Provinsi
Kalimantan Utara. Dalam pembanguan Prasarana perhubungan udara
telah dilakukan perpanjang kapasitas runaway bandara, runaway nay di
perpanjang dari 1200 menjadi 1400 dengan harapan ada peningkatan
kapasitas pesawat bahkan untuk jangka panjang diharapkan bandara
Tanjung harapan itu bisa di perpanjang 2500 m tapi paling tidak satu atau
dua tahun kedepan diharapakn sudah mencapai 1600 m dengan maksud
agar pesawat yang berkapasitas 70 orang bisa mendarat. Dari sisi
perhubungan laut semejak terbentuknya Provinsi, sekarang sudah hampi
sebagian besar perencanaan pelabuhan telah mulai di kerjakan” (Hasil
wawancara, 22, April 2017)
Setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara dalam pembangunan

prasarana perhubungan darat, laut dan udara di Kabupaten Bulungan mengalami
peningkatn. Dalam pembangunan  prasaranan perhubungan  darat telah dilakukan
peluasan dan pelebaran jalan dalam kota serta pembukan jalan baru untuk daerah-
daerah plosok di Kabupaten Bulungan kemudian untuk perhubungan laut telah
ada perencanaan pembangunan pelabuhan yang baru untuk bongkar muat dan
pelabuhan untuk kapal-kapal besar yang bertaraf internasional dari perhubungan
udara juga telah dilakukan peluasan dan pelebaran runaway bandara dari 1200m
menjadi 1400m bahkan akan di perpanjang lagi menjadi 2500m.

Pembangunan sarana perhubungan di Kabupaten Bulungan setelah
terbentuknya Provinsi Kalimatan Utara berbanding tebalik denagn hasil
wawancara penulis yang disampaikan oleh key informan dan informan hal ini
dapat dilihat dari data jumlah proyek sarana perhubungan dan sumber biaya pada
tahun 2010 jumlah proyek sebanyak 30, pada tahun  2011 jumlah proyek
mencapai 23 dan pada tahun  2012 jumlah proyekmencapai 46 di bandingkan
setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2013 jumlah proyek
sebanyak 46 dan total seluruh biaya sebanyak RP.8 824 955 600, pada tahun 2014
jumlah proyek menurun menjadi 14 dan jumlah biaya mencapai Rp. 3 857 678
300  dan tahun 2015 jumalh proyek sebanyak 42 dan seluruh biaya mencapai Rp.
9 707 513 400.Hal ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang di terima penulis
dari key informan dan informan pada saat melakukan wawancara yang
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menyatakan Pembangunan prasarana perhubungan di Kabupaten Bulungan
setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara meningkat.

Berdasarkan pengamatan penulis dari data di atas dapat disimpulkan
bahwa dampak terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Bulungan
terutama dalam pembangunan prasarana perhubungan darat, laut dan udara
berdasarkan data hasil wawancara penulis dengan key informan dan informan
mengatakan bahwa pembangunan prasarana perhubungan mengalami
peningkatan. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan data-data pembangunan
prasarana perhubungan yang di terima penulis dari kantor BAPEDA Kabupaten
Bulunganbahwa berdasarkan data pembanguan prasarana perhubungan pada saat
sesudah terbentuknya Provinsi Kalimanta Utara mengalami penurunan
dibandingkan dengan data pembangunan prasarana perhubungan pada saat
sebelum terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara.

Prasarana produksi
Pembangunan prasarana produksi yang dimaksudkan adalah hal-hal yang

menyangkut kegiatan ekonomi masyarakat yang dibangun pemerintah Kabupaten
Bulungan seperti pasar, sawah, ladang, kebun dan perikanan. Berdasarkan
penelitian penulis dilapangan dalam pembangunan pasar telah di tamab kapasitas
pasar dan ada pembanguna Ruko untuk UMKM (Usaha Menegah Kecil dan
Mikro) yang di siapkan pemerintah untuk masyarakat kabupaten bulungan.
Untukn pertanian lahan basah (sawah) pemerintah telah menyediakan lahan seluas
22.551,82 Ha, untuk pertanian lahan kering (Ladang) pemerintah telah
menyediakan lahan seluas 2.708,11 Ha, untuk perkebunan pemerintah telah
menyediakan lahan seluas 218.775,9 Ha, untuk perikanan pemerintah juga telah
menyediakan lahan 33.946 Ha.

Selain dari pada itu setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara
pemerintah Kabupaten bulungan juga mengembangkan program food estate ini
merupakan model produksi trobosan yang di perkenankan untuk mengejar
pemenuhan kebutuhan pangan daerah, Provinsi, bahkan nasional. Dalam kaitan
kawasan food estate ini telah ditetapkan area seluas 50 000 Ha lahan yang
meliputi empat kecamatan sesuai dengan SK Bupati Bulungan No.490/k-
VI/520/2011. Selama lima tahun terahir pemrintah Kabupaten Bulungan telah
melaksanakan program food Estate seperti peningkatan mekanisme pertanian dan
berupa bantuan prasarana produksi.

Dari hasil wawancara penulis dengan key informan yaitu Kepala
BAPPEDA Kabupaten Bulungan terkait dengan pembangunan prasarana produksi
setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara beliau mengatakan:

“setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara dalam pembangunan
prasarana produksi di Kabupaten Bulungan ada empat kecamatan yang akan
menjadi fokus utama sebagai kawasan penghasil produk-produk pangan di
Kalimantan Utara yaitu Kec.Tanjung Palas Utara, Kec.Tg Palas Timur, Kec.Tg
Palas Tengah dan Kec.Tanjung Palas, ada juga pembanguna irigasi untuk
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pertanian dan pembuatan petak sawah di daearah yang memiliki potensi pertanian
selain dari empat kecamatan ini. kita juga mendapatkan dana DAK (Dana Alokasi
Khusus) kita akan banguan pasar yang baru di daearh Jelarai Kec.Tanjung Selor
selain itu kita juga mau mengembangkan pasar-pasar kecamatan tetapi tidak harus
seluruh 10 ibu kota kecamatan akan kita bangun kita juga sesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat. Dana DAK ini juga kita gunakan untuk pembangunan dan
perbaikan pasar induk yang menjadi icon bagi Bulungan dan icon juga bagi
kotaTanjung Selor serta pembangunan ruko baru untuk pengembangan UMKM
(Usaha Menengah Kecil dan Mikro) di Tanjung Selor” (Hasil wawancara, 22,
April 2017)

Dampak terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara dalam pembangunan
prasarana produksi tentunya mengalami peningkatan  hal ini ditunjukan setelah
terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara tahun 2012 pemerintah Kabupaten
Bulungan telah menyediakan lahan seluas 50.000 ha dengan meliputi empat
kecamatan dengan tujuan Kabupaten Bulunganbisa menjadi lumbung pangan
nasional selain itu pembanguna pasar, ruko dan perbaikan pasar juga dilakukan
guna mendukung hasil produksi masyarakat Bulungan.

Dilihat jumlah proyek dan sumber biaya pembangunan prasarana Produksi
melalui bantuan desa menurut kecamatan di daerah Kabupaten Bulungan sebelum
terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. Tahun 2010 Jumlah proyek
pembangunann prasarana Produksi mencapai 28 Sumber biaya dari APBD Rp.1
362 452 380, APBN Rp.1 627 998 710 jumlah keseluruhan sumber biaya tahun
2010 mencapai Rp.3 740 098 600 tahun 2011 jumlah proyek pembangunan
prasarana Produksi mencapai 28 sumber biaya dari APBD Rp.621 368 360 APBN
Rp. 1 265 473 440  jumlah keseluruhan sumber biaya tahun 2011 mencapai Rp.2
426 805 930 tahun 2012 jumlah proyek pembangunan prasarana Produksi
mencapai 34 sumber biaya dari APBD Rp. 621  368 36 APBN Rp.2485 473 44
jumlah keseluruhan sumber biaya tahun 2012 mencapai Rp.3 106 841 80.

Data prasarana Produksi di Kabupaten Bulungan setelah Terbentuknya Provinsi
Kalimantan Utara

Dapat dilihat jumlah proyek dan sumber biaya pembangunan prasarana
produksi melalui bantuan desa menurut kecamatan di daerah Kabupaten Bulungan
setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. Tahun 2013 Jumlah proyek
pembangunann prasarana produksi mencapai 42 Sumber biaya, APBD Rp. 1 496
039 440 APBN Rp. 2 244 059 160 jumlah keseluruhan sumber biaya tahun 2013
mencapai Rp. 3 740 098 600, tahun 2014 jumlah proyek pembangunan prasarana
produksi mencapai 40 sumber biaya dari APBD Rp.621 368,36 APBN Rp.2 485
473,44 jumlah keseluruhan sumber biaya tahun 2014 mencapai Rp.3 106 805,80
tahun 2015 jumlah proyek pembangunan prasarana produksi mencapai 40 sumber
biaya dari APBN Rp.3 106 841 800 jumlah keseluruhan sumber biaya tahun 2015
mencapai Rp.3 106 841 800.
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Berdasarkan dari data diatas bahwa pembangunan sarana Produksi di
Kabupaten Bulungan setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara benar
mengalami peningkatan sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh key
informan dan informan yang di terima oleh penulis pada saat melakukan
wawancara di lokasi penelitin. Hal ini dapat dilihat juga dari data jumlah proyek
sarana Produksi dan sumber biaya pada tahun 2010 jumlah proyek sebanyak 28
jumlah keseluruhan biaya Rp. 3 740 098 600, pada tahun 2011 jumlah proyek
sebanyak  28 jumlah keseluruhan biaya Rp. 2 426 805 930 dan pada tahun  2012
jumlah proyek mencapai 34 jumlah keseluruhan biaya Rp. 3 106 841 800. Setelah
terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara pembangunan prasarana produksi
mengikat dapat dilihat pada tahun 2013 jumlah proyek mencapai 42 dan total
seluruh biaya sebanyak RP.3 740 098 600, tahun 2014 jumlah proyek mencapai
38 dan jumlah keseluruhan biaya mencapai Rp. 3 106 805,80 dan tahun 2015
jumlah proyek mencapai 40 dan seluruh biaya mencapai Rp. 3 106 841 800.
Tentunya hal ini sesuai dengan data yang di terima penulis dari key informan dan
informan pada saat melakukan wawancara yang menyatakan Pembangunan
prasarana Produksi di Kabupaten Bulungansetelah terbentuknya Provinsi
Kalimantan Utara meningkat.

Berdasarkan pengamatan penulis dari data diatas dapat disimpulakn
bahwa pembangunan prasarana produksi setelah terbentuknya Provinsi
Kalimantan Utara benar mengalami peningkatan hali ini sesuai dengan hasil
wawancara yang di terima penulis dari key informan dan informan dengan data
pembangunan prasarana produksi yang di terima penulis dari BAPEDA
Kabupaten Bulungan yang menunjukan bahwa pembanguan prasarana produksi
setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan.

Prasarana Sosial Budaya
Prasarana sosial budaya adalah setiap bagunan yang dalam pemakaiannya

bersifat umum dan bersama yang termasuk sosial budaya misalnya gedung
sekolah, klinik kesehatan, rumah sakit, balai pertemuan dan sebagainya yang
bersifat umum. Dalam pembangunan sosial budaya di Kabuapten Bulungan
pemerintah telah membanguna rumah bidan di setiap desa-desa, perbaiakan
puskesmas disetiap kota kecamatan, membanguan fasilitas pendidikan yang sudah
rusak disetiap desa-desa dan memberikan bantuan hibah untuk pembangunan
rumh ibadah seperti musola, gereja, dan balai pertemuan.  Dalam hal ini penulis
ingin mengetahui dampak terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara dalam
pembangunan Prasarana sosial budaya.

Penulis melakukan wawancara dengan key informan yaitu kepala
BAPPEDA Kabupaten Bulungan dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“semenjak terbentuknya Kalimantan Utara pada tahun 2012 tentunya
dalam pembangunan sosial budaya ini meningkat ada rencana pemerintah untuk
membangun rumah sakit yang tipe B di Tanjung Selor sebagai ibu kota Provinsi,
kita juga melakukan rehab terhadap rumah sakit yang lama termasuk peralatan
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medisnya, seperti itu juga puskesma-puskesmas yang ada diwilayah kecamatan
ada beberapa yang setatusnya bukan puskesmas biasa lagi tetapi  puskesmas yang
sudah bisa melakukan rawat inap kalau dulu puskesmas hanya melakukan rawat
jalan sekarang suda tidak lagi, termasuk juga rumah posyandu, bidan dan perawat
setiap desa diwilayah kecamatan juga telah disediakan oleh PEMDA dalam
bidang pendidikan seperti PAUD telah dikembangkan dibeberapa wilayah
kecamatan walaupun PAUD itu lebih banyak peran masyarakat disitu tetapi
PEMDA tetap memfasilitasi dengan mendukung dana untuk pembangunan karena
ada aktifitas masyarakat yang bersifat sosial. Kalau untuk sarana ibadah hampir
tiap tahun kita memberikan bantuan hibah untuk gereja, masjid, musolah terutama
untuk di wilayah kecamatan kemudian yang lain-lain yang bersifat umum
pemakaiannya kita beri bantuan hibah” (Hasil wawancara, 22, April 2017)

Peningkatan pembangunan prasarana sosial budaya di Kabupaten
Bulungan setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara tentunya meningkat
untuk kesehatan setiap desa ada pembangunan rumah bidan dan perawat
perbaikan posyandu, perbaikan puskesmas di setiap kecamatan dan telah
dilakukan juga renofasi rumahsakit di kota kabupaten dari pendidikan pemerintah
telah melakukan renofasi sekolah dan membangun gedung sekolah yang baru
bahkan di setiap ibu kota kecamatan telah dibangun sekola PAUD.

Data prasarana Sosial Budaya di Kabupaten Bulungan sebelum Terbentuknya
Provinsi Kalimantan Utara

Keadaan Pembangunan prasarana sosial budaya dapat dilihat jumlah
proyek dan sumber biaya pembangunan prasarana sosial budaya melalui bantuan
desa menurut kecamatan di daerah Kabupaten Bulungan sebelum terbentuknya
Provinsi Kalimantan Utara. Tahun 2010 Jumlah proyek pembangunann prasarana
sosial budaya mencapai 12 Sumber biaya dari swadaya Rp.31 118 300, APBN
Rp. 2 896 111 500 jumlah keseluruhan sumber biaya tahun 2010 mencapai Rp. 2
927 230 000, tahun 2011 jumlah proyek pembangunan prasarana sosil budaya
mecapai 38 sumber biaya dari swadaya Rp.108 833,2 APBD Rp. 1 375 908,50,
APBN Rp.5 503 634,00 jumlah keseluruhan sumber biaya tahun 2011 mencapai
Rp.6 988 375,7, tahun 2012 jumlah proyek pembangunan prasarana sosial budaya
mencapai 21 sumber biaya dari swadaya Rp.72 997 000 APBD Rp.990 018 680
APBN Rp.1 485 028 020 jumlah keseluruhan sumber biaya tahun 2012 mencapai
Rp. 3 346 043 700.

Data prasarana Sosial Budaya di Kabupaten Bulungan setelah Terbentuknya
Provinsi Kalimantan Utara

Pembangunan sarana sosial budaya di Kabupaten Bulungan setelah
terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara benar mengalami peningkatan sesuai
dengan pernyataan yang disampaikan oleh key informan dan informan yang di
terima oleh penulis pada saat melakukan wawancara di loksi penelitin. Hal ini
dapat dilihat dari data jumlah proyek sarana sosial budaya dan sumber biaya pada
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tahun 2010 jumlah proyek sebanyak 12 jumlah keseluruhan biaya mencapai Rp. 2
927 230 000, pada tahun 2011 jumlah proyek sebanyak  38 jumlah keseluruhan
biaya Rp. 6 988 375 700 dan pada tahun  2012 jumlah proyek mencapai 21
jumlah keseluruhan biaya Rp. 2 548 043 700. Setelah terbentuknya Provinsi
Kalimantan Utara pembangunan prasarana sosial budaya mengikat hal ini dapat
dilihat pada tahun 2013 jumlah proyek mencapai 35 dan total seluruh biaya
mencapai RP.7 097 550 975, tahun 2014 jumlah proyek mencapai 120 dan jumlah
keseluruhan biaya mencapai Rp.17 750 000 000.Tentunya hal ini sesuai dengan
data yang di terima penulis dari key informan dan informan pada saat melakukan
wawancara yang menyatakan Pembangunan prasarana sosial budaya di
Kabupaten Bulungan setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara meningkat.

Berdasarkan pengamatan penulis dari data di atas dapat disimpulkan
setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara dalam pembangunan sarana
sosial budaya mengalami peningkatan hal ini sesuai dengan data hasil wawancara
yang di terima penulis dari key informan dan informan dengan data pembangunan
prasarana sosial budaya yang di terima penulis dari BAPPEDA Kabupaten
Bulunganyang menun jukan pembangunan prasarana sosial budaya mengalami
peningkatan setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara.

Kendala-Kendala yang di Hadapi dalam Pembangunan Fisik di Kabupaten
Bulungan
Permasalahan dalam Pembangunan Prasarana Perhubungan

Masalah utama dalam pembangunan prasarana perhubungan secara
keseluruhan aspek pendanaan dari kemampuan APBD yang menurun sehingga
kemampuan belanja daerah khususnya untuk pembangunan prasarana
perhubungan menurun di karenakan defisit anggaran secara gelobal maka dari itu
setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara diharapkan ada bantuan untuk
pembangunan prasarana perhubungan baik darat, laut dan udara secara kuhusus di
Kabupaten Bulungandari pemerintah Provinsi. Selain masalah kemampuan APBD
yang terbatas, lahan juga masih menjadi masalah karena ketika sudah
perencanaan masuk kepelaksanaan kondisi ini sering digugat oleh warga diminta
ganti rugi lahan dalam proses ganti rugi lahan ini sering  menjadin penghambat
sehingga ahirnya tidak terlaksana padahal pembangunan sudah sesuai dengan
RPJMD.

Kemudian penanganan permasalahan dalam pembangunan prasarana
perhubungan yang dilakukan pemerintah Kab Bulungan secara keseluruhan
belum teratasi dikarenakan kemampuan APBD yang menurun sehinga pemerintah
tetap bertahan sesuai dengan kemapuan anggaran untuk pembangunan. Selain
kondisi APBD yang menurun untuk pembangun fasilitas-fasilitas perhubungan
baik darat laut dan udara tetap diusulkan kedinas terkai di Provinsi dan diusulkan
jug kepusat untuk meminta bantuan pendanaan dalam pembangunan. Selain
mengusulkan bantuan pendanaan dalam mengatasi permasalahan ini pemerintah
Kabupaten Bulungan jug melakukan RAKORDAL (Rapat kordinasi dan
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pengendalian koleksi kegiatan pembangunan) setiap tahun dilakukan tiga kali
untuk  mengefaluasi pembangunan yang terhambat serta untuk mengetahui
permasalahan yang ada dilapangan.

Permasalahan dalam Pembangunan Prasarana Produksi
Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam permasalahan pembangunan

prasarana produksi yaitu melakukan komunikasi dengan masyarakat melauli
camat mengenai lahan yang akan disediakan lalu berkerjasama dengan dinas
terkait untuk mengefaluasi terkait persiapan lahan yang telah disediakan untuk
pembangunan kemudian untuk SDM juga diberikan pelatihan dengan harapan
pembangunan prasarana produksi yang diberikan pemerintah bisa secara
maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat.

Permasalhan dalam pembangunan prasarana produksin setelah
terbentuknya provinsi Kalimantan Utara adalah pemanfaatan lahan yang telah
disediakan pemerintah kurang maksimal kemudian perencanaan yang tidak tepat
sehingga ada penolakan dari masyarakat pada saat pembangunan dilakukan.
Anggaran yang terbatas dan SDM yang kurang juga masih menjadi masalah
dalam pembangunan prasarana produksi sehingga tidak berjalan maksimal.
penanganan permasalahan yang dilakukan perintah Kabupaten Bulungan dalam
hal ini yaitu melakukan komunikasi dengan masyarakat melauli camat mengenai
lahan yang akan disediakan lalu berkerjasama dengan dinas terkait untuk
mengefaluasi terkait persiapan lahan yang telah disediakan untuk pembangunan
kemudian untuk SDM juga diberikan pelatihan dengan harapan pembangunan
prasarana produksi yang diberikan pemerintah bisa secara maksimal
dimanfaatkan oileh masyarakat.

Permasalahan dalam Pembangunan Prasarana Sosial Budaya
Berdasarkan pengamatan penulis dari data hasil wawancara diatas dapat

disimpukan permasalahan dalam pembangunan prasarana sosial budaya dan
program pemerintah dalam pembangunan prasarana sosial budaya untuk
menjangkau daerah terpencil di Kab. Bulungan Setelah terbentuknya Provinsi
Kalimantan Utara dapat diketahui bahwa permasalahan dalam pemabangunana
prasarana sosial budaya selain dari APBD masalah dalam pembangunan sarana
sosial budaya untuk daerah pelosk sulitnya pengiriman perlengkapan bangunan
dan persiapn pembangunan dikarenakan medan yang lumayan sulit dan pekerja
yang kurang sehingga pembangunan sarana sosial budaya untuk daerah pelosk
cenderung lambat dan permasalahan setelah pembangunan sarana sosial budaya
seperti kesehatan dan pendidikan adalah kekurangan tenaga kerja atau tenaga
kerja yang kurang siap di tempatkan daerah plosok sehingga pembaangunan
srarana sosial budaya yang di berikan pemerintah tidak maksimal penggunaannya.
Kemudian program pemerintah dalam pembangunan prasarana sosial budaya
untuk menjangkau daerah terpencil di Kabupaten Bulungan upaya yang dilakukan
kembali kepada kemampuan anggaran untuk bidang pendidikan 20% untuk
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bidang kesehatan 10% oleh sebab itu yang wajib ini pemerintah dalam
menganggarkan menjadi perioritas utama karena dari infrastruktur dasar telah
dibangun oleh pemerintah jadi program pemerintah dalam pembangunan
prasarana sosial budaya terutama untuk daerah terpencil di fokuskan kepada
kesehatan dan pendidikan.

Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan

1. Dampak terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara dalam pembangunan fisik
di Kabupaten Bulungan mengalami peningkatan yaitu: dalam pembangunan
prasarana perhubungan, prasarana Produksi dan prasarana sosial budaya
pada saat setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara dibandingkan
pada saat sebelum tebentuknya Provinsi Kalimantan Utara.

2. Pembangunan prasarana perhubungan dibandingkan pada saat stelah
terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Bulungan
berdasarkan data di BAPPEDA Kabupaten Bulungan mengalami penurunan
tetapi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan key informan dan
informan mengatakan bahwa pembangunan prasaran perhubungan
khususnya, mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari pembahasana
prasarana perhubungan diatas.

3. Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara ini membawa dampak yang baik
bagi peningkatan prasarana produksi di Kabupaten Bulungan karena
perekonomian masyarakat Kabupaten Bulungan bisa meningkat terutama
terhadap daya beli masyarakat dimana perkembangan haraga kebutuhan
pokok cenderung tinggi tetapi seimbang dengan daya beli dan produksi
masyarakat. Peningkatan prasarana produksi di Kabupaten Bulungan lebih
meningkat dibandingkan sebelum terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara
sehingga perekonomian masyarakat lebih baik dibandingkan pada saat
sebelum terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara.

4. Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara dalam pembanguna fisik di
Kabupaten Bulungan membawa dampak yang baik terhadap peningkatan
pembangunan prasaranan sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari data dan
pembahasan di atas terutama dalam pembangunan prasarana kesehatan dan
pendidikan karena ada peningkatan dalam pelayanan kesehatan dan
peningkatan fasilitas belajar sehinga mutuh kesehatan dan pendidikan lebih
meningkat di bandingkan pada sebelum terbentuknya Provinsi Kalimantan
Utara.

5. Hambatan yang dihadapi dalam peroses pembangunan fisik di Kabupaten
Bulungan setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara yaitu
kemampuan APBD yang menurun sehinga pemerintah hanya merncanakan
untuk sekala yang prioritas dalam pembangunan fisik selaindari pada itu
lahan juiga masih menjadi permasalhan dalam proses pembangunan fisik di
Kabupaten Bulungan sehingga pembangunan cendrung lambat.
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Saran
1. Agar tidak tertinggal dengan kabupaten lain yang terdapat di Provinsi

Kalimatan Utara maka kebijakan yang telah di ambil oleh pemerintah
Kabupaten Bulungan yang berupa program-program prasarana perhubungan
yang belum terlaksana dan dalam peroses dapat segera diselesaikan dengan
baik. Guna memberikan kemudahan dalam akses pembanguna dan
kemudahan bagi daerah plosok yang masih sulit dalam prasarana
perhubungan dan fasilitas-fasilita yang saat ini masih kurang dapat segerah
terpenuhi oleh pemerintah Kabupaten Bulungan.

2. Untuk dapat lebih meningkatkan perekonomian dan daya beli masyarakat
maka hal yang harus dilakukan adalah membuka lapangan pekerjaan lebih
banyak lagi agar dapat penyerapat tenaga kerja dengan baik yang pada
ahirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Bulungan
setelah terbentuknyaProvinsin Kalimantan Utara.

3. Tetap membuka kemudahan bagi masyarakat untuk memper oleh pelayanan
guna mengoptimalkan pembanguna prasarana sosial budaya utamanya pada
daerah-daerah yang maih sulit dijangkau dan terpencil seperi posiandu,
rumah bidan dan fasilitas pendidikan yang terkesan kurang perhatian darih
pemerintah Kabupaten Bulungan.
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