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SAMARINDA – Berbagai upaya dilakukan Pemprov Kaltim untuk mengembangkan 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Memberikan 

kemudahan kepada calon investor dalam hal sewa lahan adalah salah satunya. Namun, hal 

tersebut masih kurang efektif untuk mengerek investor menanamkan duitnya ke Maloy, Kutai 

Timur (Kutim). Jika KEK MBTK fasilitasnya sudah memadai, investor tentu akan dengan 

senang hati menginvestasikan uangnya di sana. Pasalnya, KEK Maloy sudah berada di posisi 

strategis untuk perdagangan internasional. Tetapi sayang, kondisi di lapangan masih 

memprhatinkan. 

Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Azmal Ridwan 

mengatakan, berjalannya KEK Maloy tentu akan sangat membantu pengusaha kelapa sawit di 

Kaltim. Urusan transportasi, tak perlu jauh-jauh mengirim dahulu ke Sumatera. Padahal, 

nanti melewati perairan Kalimantan juga saat dikirimkan ke luar negeri. Artinya, akan 

memangkas jarak, waktu, tenaga, dan biaya untuk ekspor. Negara pengimpor komoditas itu 

pun akan mempertimbangkan apakah mereka bisa mengimpor lebih banyaj jika urusan 

distribusi lebih cepat dan hemat. Tidak hanya itu, hilirisasi industri di kawasan itu akan 

membantu menekan harga-harga barang di Kaltim, juga membuka lapangan kerja dan berefek 

peningkatan perekonomian di Kaltim. Tetapi, kondisi ini tak bisa dilakukan segera. Meski 

KEK Maloy sudah diresmikan Presiden Jokowi sejak setahun lalu, infrastruktur yang ada 

belum memadai. “Akses jalan yang tak baik tentu membuat kami berpikir. Misal, kami 

mengirim kelapa sawit ke sana, karena jalannya jelek, kami harus mengeluarkan biaya 

memperbaiki kendaraan,” beber Azmal. Belum kapal yang juga harus kami pesan dulu dua 
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minggu atau sebulan sebelumnya. Itupun juga ada batas minimumnya untuk pesanan kapal 

pengangkut. Belum lagi masalah fasilitas lain seperti listrik dan air yang belum memadai 

untuk sebuah kawasan ekonomi. Dia berharap, KEK Maloy segera dibenahi. Azmal 

mengisahkan pernah mengunjungi kawasan ekonomi khusus di Malaysia, kawasan tersebut 

benar-benar modern dengan berbagai industri. Namun, di luar kawasan itu masih berupa 

pedesaan asri dan akses menuju kawasan tersebut mulus. 

Kondisi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kutai 

Timur yang masih nihil investor dinilai anggota Komisi II DPRD Kaltim Nindya Listiono 

karena ketidakseriusan pemerintah daerah. Ia mengatakan pengelolaan KEK Maloy harus 

diurai secara komprehensif, tak hanya persoalan infrastruktur saja. Persoalan minimnya 

investor yang berminat masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans 

Kalimantan, Kutai Timur bukan hanya karena infrastruktur semata. Menurut Dosen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Hairil Anwar, pemerintah perlu memikirkan 

insentif bagi investor.  

Untuk mengelola KEK, Perusahaan Daerah PT Melati Bhakti Satya (MBS) Kalitm 

membentuk dua perusahaan, yakni PT Kaltim Kawasan Industri Maloy dan PT Kaltim 

Pelabuhan Internasional Maloy. Rapor merah pendapatan dari capaian kedua perusahaan ini 

melahirkan dua opsi bagi PT MBS. Dewan menawarkan dua opsi, yakni mengucurkan 

anggaran bagi perusahaan pengelola atau memutus kontrak kerja dengan dua perusahaan baru 

itu. “Nah, kalau ingin diputus, harus pelajari dulu dokumen kontrak kerja sama itu, apakah 

memungkinkan? Atau opsi kedua menambah dana tapi mereka (MBS) harus menjelaskan 

dana yang pernah mereka terima diperuntukkan untuk apa,” ujar Demmu. “Disana sudah ada 

gedung-gedung katanya aset dari MBS, dan MBS sudah menggelontorkan dana Rp500 juta 

untuk pendirian gedung disana (Maloy),” pungkas Demmu.  

Digadang-gadang jadi pusat hilirisasi industri di Kaltim, nyatanya Kawasan Ekonomi 

Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) masih jauh dari harapan, bahkan 

investor pun terancam menjauh. Berbagai upaya dilakukan Pemprov Kaltim untuk 

mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus tersebut. Memberikan kemudahan kepada calon 

investor dalam hal sewa lahan adalah salah satunya. Namun, hal tersebut masih kurang 

efektif untuk mengerek investor menanamkan duitnya ke Maloy, Kutai Timur. Mengingat 

tahun ini tidak ada anggaran yang digelontorkan dari APBD Kaltim 2020, makanya akan 

kami rumuskan terlebih dahulu. Tentunya akan dipenuhi dan disesuaikan dengan kemampuan 

daerah, janji Isran Noor, Gubernur Kalimantan Timur yang merupakan mantan Bupati Kutai 

Timur tersebut. 
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Catatan: 

➢ Ada 11 (sebelas) kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 

dalam Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres No. 3 Tahun 2016 

tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk diantaranya 

KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Penetapan Maloy sebagai daerah KEK 

adalah melalui PP No. 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta 

Trans Kalimantan. Kawasan itu berdiri diatas lahan seluas 557,34 hektare. Dalam 

perencanaannya hingga 2025, KEK MBTK ditargetkan bisa menarik investasi Rp34,3 

triliun dan meningkatan PDRB Kutai Timur hingga Rp4,67 triliun. Di sisi lain, KEK 

MBTK direncanakan juga menjadi pusat industri pengolahan dan ekspor crude palm oil 

(CPO) terbesar di Kalimantan. Maloy juga berada di posisi geostrategis karena terletak 

pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Artinya, kawasan itu menjadi 

lintasan laut perdagangan internasional yang menghubungkan Kalimantan dan Sulawesi, 

juga sebagai jalur regional lintas Trans Kalimantan serta transportasi penyeberangan feri 

Tarakan-Tolitoli dan Balikpapan-Mamuju. KEK MBTK terdiri atas Zona Industri, Zona 

Logistik, dan Zona Pengolahan Ekspor. 

➢ Perusahaan Daerah MBS didirikan melalui penetapan Peraturan Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti 

Satya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008.  

➢ Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 87 Tahun 2016 

tentang Pemenuhan penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya 

Provinsi Kalimantan Timur diketahui penyertaan modal terhadap aktiva tetap tanah dan 

bangunan pada Perusahaan Daerah MBS sebesar Rp1.225.736.308.530,- ( Satu triliun dua 

ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan ribu lima 

ratus tiga puluh rupiah) diantaranya dalam bentuk Hotel Grand Pandurata di Jakarta, 

tanah dan bangunan PUSKIB Balikpapan, dan aset di Pelabuhan Peti Kemas Kariangau 

serta lahan ex Lamin Indah Samarinda.  
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